
Üretkenliği ve çalışma 
sürelerini artırın
PowerFlex® 755T AC sürücüler zorlu endüstriyel uygulamalar 
için esnek, yüksek performanslı motor kontrolü sunar
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Tesis üretkenliğini artırın
Endüstriyel üreticiler TotalFORCE® teknolojisine sahip 
PowerFlex® 755T değişken frekanslı sürücüler ile en 
büyük zorluklarını daha rahat karşılayabilirler: 

• Tesis üretkenliğini artırın

• Duruş sürelerini en aza indirin

• Enerji maliyetlerini düşürün

Sektörünüz ne olursa olsun – ve ister eski donanım ve 
sistemler kullanın veya yeni bir tesis planlıyor olun – 
Rockwell Automation, akıllı motor kontrolü çözümleri 
üretkenlik hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı 
olabilir.

PowerFlex 755T AC sürücüler 
varlıklarınız ve üretim sürelerinizden 
en fazlasını elde etmenize imkan tanır
Patentli TotalFORCE teknolojisi ile çok sayıda 
uygulamanın gereksinimlerini karşılayan esnekliğe ve 
yüksek performanslı motor kontrolüne sahip olursunuz.

Gerçek zamanlı operasyonel zeka ile birlikte otomatik 
uygulama devreye almanın ve optimizasyonun eklenmesi 
sayesinde bu portföy, operasyonlarınızın optimum 
performansta çalışmasını sağlayacaktır.

YENİ PowerFlex 755TS sürücüler uygulama 
gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanan daha fazla 
yetkinlik ile yeni nesil endüstriyel sürücüleri temsil 
eder. Bu esnek, yüksek performanslı motor kontrolünü, 
gerçek zamanlı operasyonel zeka, otomatik uygulama 
devreye alma ve optimizasyon ile birleştiren ilk 
TotalFORCE teknolojisine sahip altı palslı sürücüdür.

PowerFlex 755TL sürücüler, AFE teknolojisinin 
kullanılması sayesinde harmonik azaltma ve güç faktörü 
düzeltme özellikleri sunar.

PowerFlex 755TR sürücüler gelen beslemeye geri enerji 
vermek için rejeneratif aktif ön uç teknolojisi kullanan, 
enerji verimliliği yüksek bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca 
harmonik azaltma ve güç faktörü düzeltme sunar.

PowerFlex 755TM sürücüler rejeneratif ve rejeneratif 
olmayan opsiyonlara sahip ortak bir DC bus kullanarak 
çoklu motor uygulamalarında optimize edilmiş enerji 
tüketimi ve düşük kaplama alanı sunar.

Zorlu endüstriyel uygulamalar  
için güçlü motor kontrolü

PowerFlex 755TS sürücüPowerFlex 755TL, 755TR ve 755TM sürücüler
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Zamandan tasarruf 
sağlayan tasarım 
ve fonksiyonellik

İhtiyaç duyduğunuzda destek
Yüksek deneyime sahip saha hizmet profes-
yonellerimiz kaynaklarınızı tamamlar, donanım 
çalışmasını iyileştirmenize ve uzun dönemli 
performans sağlamanıza yardımcı olur.

Modernizasyon ve dönüşüm 
hizmetleri 
Anahtar teslimi mühendislik hizmetleri 
eski platformlardan en yeni teknolojimize 
geçmenize yardımcı olur.

Sürücü başlatma
Saha hizmet profesyonelleri fabrika standartla-
rına uygun şekilde sürücü kurulumunu inceleyip 
doğrular, sürücüleri ayarlar ve parametreleri 
uygulamanıza uygun hale getirir. Ayrıca, doğru 
çalışma ve optimum performans sağlamak için 
sürücüleri devreye alır.

Önleyici bakım
Yıllık veya özel sözleşmeler, donanımınızın kul-
lanım süresinin uzatılmasına ve performansının 
optimize edilmesine yardımcı olur.
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Basitleştirilmiş sürücü yapılandırma ve programlama
PowerFlex sürücüler, kullanımı kolay yazılım paketleri 
ve araçları ile yapılandırma ve programlamayı hızlı ve 
basit hale getirir.

Yerel veya uzak PowerFlex Operatör Arayüzü Modülleri 
(HIM)

Connected Components Workbench™ yazılımı

• Ücretsiz yazılım, sezgisel arayüz ve başlatma 
sihirbazlarıyla sürücülerinizi çalışır duruma getirir

FactoryTalk® Studio 5000 Logix Designer® ortamı

• Logix programlanabilir otomasyon kontrol cihazları ile 
üstün entegrasyon elde edin

• Tüm kontrol ve cihaz sisteminizi yapılandırmak ve 
programlamak için tek bir programlama ortamı

• Sürücü ile ilişkili veriler yapılandırmayı kolaylaştırmak 
ve eşleşmeme hatalarını ortadan kaldırmak için 
otomatik olarak oluşturulur

• Sistem, makine ve tanılama verilerine kolay erişim

Kurulum ve bakımı basitleştirin
Tüm PowerFlex755T sürücü ailesi kolay kurulum, devreye alma 
ve bakım için inşa edilmiştir. Tasarım kolayca kurulan, sökülen 
ve servisi yapılan kompakt komponentlere rahat erişim sağlar. 
Yuva tabanlı donanım mimarisi, I/O, haberleşme, güvenlik ve geri 
besleme için size uygulamanıza uygun beş adede kadar opsiyon 
kartı seçme esnekliği sunar. 

Alan değerli olduğunda
PowerFlex 755TS sürücüler daha küçük kaplama alanında daha 
yüksek güç sunarak alan ve yatırımınızdan en fazla getiriyi elde 
etmenizi sağlar.

Pazarda lider güç yoğunluğuna sahip zemine monte edilen 
PowerFlex 755TL, TR ve TM sürücüler aşağıdakilerin 
kurulumunu, onarımını ve değiştirilmesini kolaylaştırır:

• Güç bağlantısı, gerektiğinde güç modülleri servis için kolayca 
dışarı alındığında bağlı kalabilir

• Ana komponentlere kolay erişim

• İsteğe bağlı kablo giriş/çıkış boşlukları, kabinin üstünden 
kablo erişimine olanak tanır

"FactoryTalk Studio 5000® tasarım 
ortamında kolay yapılandırma, 
entegrasyon ve görselleştirme"
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Sürücünüzü stratejik bir avantaja çevirin

TotalFORCE teknolojisine sahip PowerFlex sürücüler üretim 
çıktısı, çalışma süresi ve enerji verimliliği hedeflerinizi 
gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

TotalFORCE teknolojisi kâr ve zarar arasında farkı yaratan 
verileri sunan esnek, yüksek performanslı motor kontrolü, 
gelişmiş otomatik izleme yetenekleri ve gerçek zamanlı bir 
dijital platformu birleştirir.

Esnek, yüksek performanslı motor kontrolü 
PowerFlex 755T sürücüler hassas hız, tork ve pozisyon 
kontrolü ile en zorlu endüstriyel uygulamalarda üstün 
elektrik motoru kontrolü sunar. 

Standart ve üst seviye endüstriyel motor kontrolü 
uygulamalarından düşük harmonik ve rejeneratif çözümlere 
kadar tüm uygulamalarda eksiksiz PowerFlex 755T sürücü 
portföyünden faydalanabilirsiniz.

Gerçek zamanlı operasyonel zeka 
Bu PowerFlex sürücülerden gelen bilgiler ve öngörüler akıllı 
operasyon, enerji ve önleyici bakım kararları vermek üzere 
kullanılabilir.

Otomatik devreye alma ve optimizasyon 
Bir grup adaptif kontrol özelliği başlatma ve devreye alma 
sürelerini (karmaşık kodlar veya sürücü ayar uzmanlarına 
ihtiyaç olmadan) azaltarak elektrik verimliliğini ve mekanik 
sistem güvenilirliğini iyileştirmek amacıyla uygulama yükü 
ve mekanik değişimlere otomatik cevap verebilir.

TotalFORCE teknolojisi 
üretkenliği kutunun dışına çıkarır

Siber saldırı 
riskini azaltın
Akıllı makinelerinizin, ağın ve üretim donanımları-
nızın emniyetini artırın. PowerFlex 755T sürücüler 
gibi CIP Security bulunan cihazlar tesisinizin emni-
yetinin artırılmasına ve siber olay risklerinin azal-
tılmasına yardımcı olabilir. CIP Security sürücüleri 
kötü amaçlı haberleşmelerden korumak amacıyla 
bir EtherNet/IP ağında güvenli bir iletim kademesi 
sunar. CIP Security aşağıdakileri sunar: 

• Yetkisiz cihazların haberleşme kurmasını 
engellemeye yardımcı olacak güvenli bağlantılar

• Haberleşmelerin kurcalanmasını ve değiştiril-
mesini engellemeye yardımcı olacak bütünlük

• Verilerin açığa çıkmasını engellemeye yardımcı 
olacak şifreleme



Makine güvenilirliğini ve performansı 
artırın 

Adaptif kontrol, üretkenliği artırmaya yardımcı olan 
TotalFORCE Teknolojisinin temel bir komponentidir.

Adaptif kontrol başlatma sırasında devreye alma süresini 
kısaltmak ve donanımınızın çalıştığı zamanlarda makine 
özelliklerini izlemek üzere birlikte çalışan Adaptif Ayar, Yük 
İzleyici ve Bus İzleyici'nin birleşimidir. 

Zaman içerisinde makinenizin çalışma özellikleri değiştikçe, 
PowerFlex 755T sürücüler üretkenliği korumak amacıyla bu 
değişiklikleri telafi etmek üzere otomatik ayarlama yapar. 
Bu gelişmiş özellik mekanik aşınmayı azaltmanıza yardımcı 
olur ve işletmenizi optimum üretim seviyesinde çalışır 
durumda tutar.

• Karmaşık bir kod veya sürücü ayar uzmanlarına gerek 
olmadan ayar için gereken başlatma süresini kısaltın 

• Gerçek zamanlı sürücü ve sistem performansı 
özelliklerini izleyin ve gerekirse adapte edin

• Potansiyel olarak tehlikeli rezonansı ve titreşim 
koşullarını takip edin ve sürekli çalışma için rezonansı 
baskılayın. 

• Otomatik izleyin ve atalet ve motordan yüke değişimleri 
telafi edin, bu sayede dışarıdan gelen bozulmalardan 
bağımsız olarak prosesinizde daha yüksek üretim çıktısı 
elde edin

Adaptif kontrol 
üretkenliği artırır, mekanik aşınma 
ve duruş sürelerini azaltır

YÜK YÜK  
DEĞİŞİKLİĞİ

SABİT/ 
AYARLANMIŞ YÜK

Yolculuğunuzun her  
adımındaki iş ortağınız

Fabrikada eğitim almış profesyonellerimiz 
PowerFlex sürücü yatırımınızın her adımında 
size destek sunabilir. 

Global yetenekler arasında sistem tasarımı ve 
mühendislik, başlatma ve devreye alma, uzaktan 
ve sahada teknik destek, proaktif önleyici bakım 
ile birlikte NRO ve varlık yönetim programları 
gelmektedir. Bu Kullanım Süresi Servislerinin 
tamamı üretkenliğinizi maksimuma çıkarırken 
duruş süresi ve bakım maliyetlerini minimuma 
indirmeye odaklanmıştır.
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Proaktif tanılama verileri 

PowerFlex 755T sürücüler tanılama verilerinin alınma-
sında proaktif bir yaklaşım sunar, burada sürücünüzün 
sağlığını sürekli olarak izleyebilir ve mevcut performansı 
patentli TotalFORCE teknolojimizin yönlendirdiği uygu-
lama ayarları ile karşılaştırabilirsiniz.

Gerçek zamanlı izleme ve yerinde kestirimsel analiz, 
plansız duruş sürelerini azaltmaya ve kaynakları optimize 
edilmiş bir bakım stratejisi geliştirmenize yardımcı 
olabilir.

Kestirimsel analiz duruş sürelerini minimuma indirmeye 
yardımcı olur

PowerFlex 755T sürücüler aşağıdakiler gibi sürücü veya 
motor sağlığını tehlikeye atabilecek konular hakkında 
hemen operatörlere bilgilendirme yapar: 

• Atan sigortalar 

• Ömrünün sonuna yaklaşan komponentler

• Artarak normal çalışma aralığının dışına çıkan 
sıcaklıklar

Patentli önleyici bakım modelleri ve algoritmalarının 
kullanılması ile PowerFlex 755T sürücüler üretkenliğin 
artırılması için entegre yeteneklere sahiptir. 

• DC bara koşullandırıcı, DC bara voltajı geçişlerini 
minimuma indirerek güç komponentlerinin 
korunmasına yardımcı olur.

• Gerilim artışı özelliği, düşük gelen hatta çalışılırken bile 
motora tam gerilim sağlar

• Termal yönetici sıcaklığı izler ve ürünlerde termal aşırı 
yükleme durumlarıyla sonuçlanabilecek kritik çalışma 
koşullarının yönetilmesine yardımcı olur.

• Sürücüler size şebeke veya jeneratör desteği ile 
çalışma arasında geçiş yapmanıza imkan tanıyacak iki 
tipte giriş güç kaynağı ile çalışabilir

Kestirimsel analiz özelliğine sahip sürücüler donanımın 
hesaplanan ömrünün modellenmesi ile bakım 
maliyetlerinin ve duruşların azaltılmasına yardımcı olur. 

Örneğin, bir analitik model ölçülen ortam sıcaklığını 
(sensörler sürücü modüllerine entegre edilmiştir) dikkate 
alır ve donanım hızını ölçer. Düşen hız rulmanların arıza 
yapabileceğini gösterir.

Önleyici bakım modeli, donanım hesaplanan ömrünün 
belirli bir yüzdesine geldiğinde – varsayılan durumda 
%80 – güvenli bir Ethernet ağı bağlantısı üzerinden 
kontrol sistemine bildirimde bulunur. Bu donanımın bir 
sonraki planlı duruş sırasında değiştirilmesi için bakım 
ekibine uyarı verir, plansız duruş sürelerini engeller.

Kestirimci teknoloji  
çalışma sürelerini iyileştirir
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6 ay gibi kısa bir sürede enerji geri 
ödemesi
Enerji tüketimi üretimdeki en büyük işletme maliyetlerin-
den biridir. Ve endüstriyel motor çalışması, endüstriyel 
enerji tüketiminin %50'sinden fazlasına karşılık gelebilir.

Altı palslı VFD tasarımındaki yeni direktifler aynı zamanda 
müşterilerin de bir uygulamayı kontrol etmek için gereken 
enerjiyi azaltmasına yardımcı olabilir. PowerFlex 755TS 
sürücülerin sağladığı verimlilik uygulamanızdaki 
performansı iyileştirir ve kullanılan enerji miktarını azaltır. 
Bu da uygulamanız için sürücünüzü "doğru boyuta" 
getirmenize imkan tanır.

TotalFORCE teknolojisine sahip PowerFlex 755T sürücüler 
çok sayıda enerji tasarrufu çözümü sunar. 

Sürücüler sabit mıknatıslı motorlar dahil, aşağıdakileri 
gerçekleştiren çok sayıda motor çeşidini destekler: 

• Motordaki ısı kaybını azaltır 

• Geniş bir hız aralığı, yüksek tork performansı, düşük 
gürültü ve titreşim sağlar

• Ağırlığı ve makinenin boyutunu azaltan daha küçük, 
hafif motorlar sunar

Aktif ön uç teknolojisi aşağıdakileri sağlar:

• Enerjiyi gelen güç kaynağına koyan rejeneratif özellik

• Genel enerji tüketimini azaltmak için enerji duraklatma 
modu fan hızını düşürür ve PowerFlex 755T sürücüleri 
veya Bara Beslemesini düşük bir enerji durumuna 
ayarlar

• Harmonik azaltma ve güç faktörü düzeltme enerji 
tüketimini azaltır

Güvenebileceğiniz enerji tasarrufları… 
bu teknoloji sonuç elde etmenizi sağlar
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"PowerFlex 755TS sürücüler için 
sınıfındaki en iyi enerji tüketimi 
uygulama performansını 
iyileştirir ve enerji 
kullanımını düşürür"
IEC 61800-9-2, IE2 EcoDesign direktifine göre

Sürdürülebilir kullanım süresi hizmetleri
Rockwell Automation bünyesinde müşterilerimize birçok kez onarılıp yeniden kullanılabilecek güvenilir güç 
kontrol ürünleri sunuyoruz. PowerFlex 755T ailesi bakım faaliyetlerinin maliyetini ve sıklığını optimize etmek 
için proaktif önlemlere imkan tanıyan entegre önleyici bakım özelliklerine sahiptir. Bir onarıma ihtiyacınız olan 
durumlarda Yeniden Üretim Hizmetimiz, her adımına kalite ve sürdürülebilirliğin eklendiği çevre dostu bir 
seçenek sunar. Varlıklarınızın değerinin uzatılması, endüstrinin dayanıklı ve sürdürülebilir şekilde dönüştürülmesine 
yardımcı olduğumuz yöntemlerden bir tanesi. rok.auto/sustainability adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/about-us/sustainability/report.html
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Güvenlik birinci önceliktir
Geçmişte, güvenlik çözümleri uygulamak genellikle verimlilikten ödün 
vermek anlamına geliyordu. PowerFlex 755T sürücüler, çalışanlarınızı ve 
donanımlarınızı koruyan, planlı ve planlanmamış duruş sürelerini kısaltan 
güvenlik seçenekleri sunarak verimlilik sorunlarını ortadan kaldırır. 

PowerFlex 755T sürücüler, dört güvenlik 
opsiyonu modülü sunar:
Fiziksel bağlantılı safe torque off sürücüden gelen dönüş gücünün 
kaldırılmasından faydalanan güvenlik ile ilgili uygulamalar için 
tasarlanmıştır. Güvenlik sisteminde bir talep sonrası hızlı başlatma 
sunar. SIL3, PLe, CAT 3.

EtherNet/IP ağa bağlı safe torque off güvenlik komutunun 
verilmesi için ağın kullanılması ile fiziksel bağlantılı Safe Torque Off 
ile aynı avantajları sunar. Ağa bağlı güvenlik makine tasarımınızı 
basitleştirmenize ve gereken donanımları azaltmanıza imkan tanır. 
SIL3, PLe, CAT 3.

Emniyetli hız monitörü sınırlı hareket imkanı olan bir güvenli 
bölgeye erişimden faydalanabilen uygulamalar için bir çözüm sunar. 
Operatörlerin, bazı işlemleri veya bakım işlerini makineyi durdurmadan 
yapmasına imkan tanır. 

Entegre kontrol cihazı bazlı güvenlik fonksiyonları PowerFlex 755T 
AC sürücülere bir EtherNet/IP ağında gelişmiş güvenlik sunar. Opsiyon 
modülü IEC 61800-5-2'yi baz alan güvenlik talimatları kullanır.

Sürücü bazlı güvenlik talimatları 

• Safe Torque Off (STO) • Güvenli Duruş 1 (SS1)

Kontrol cihazı bazlı güvenlik fonksiyonları

• Güvenlik Geri Besleme Arayüzü 
(SFX)

• Güvenli Duruş 1 (SS1)

• Güvenli Duruş 2 (SS2)

• Emniyet İşleterek Durdurma 
(SOS)

• Emniyet Limitli Hız (SLS)

• Emniyetli Biçimde Sınırlanmış 
Pozisyon (SLP)

• Emniyetli Yön (SDI)

• Emniyetli Fren Kontrolü (SBC)

GuardLogix® 5580ES kontrol cihazı veya Compact GuardLogix 5380ES 
kontrol cihazı içeren entegre emniyet sisteminin parçası olarak 
kullanıldığında, entegre güvenlik fonksiyonları opsiyon modülü SIL3 ve 
PLe KAT 4'e kadar emniyet derecesi sunar. Studio 5000 Logix Designer 
uygulama versiyonu 31 veya üzeri de gereklidir.

Üretkenliği iyileştiren  
güvenlik çözümleri

Entegre  
kontrol araçları
PowerFlex 755T sürücüler, standart olarak 
yerel uygulama ve ek denetim kontrolü 
için entegre kontrol özellikleri donanımlı 
DeviceLogix™ teknolojisine sahiptir. 

Bağımsız uygulamalarda üretkenliği artırmak 
için ideal olan DeviceLogix gidiş geliş ağ 
sorgulama sürelerinin gecikmeleri olmadan 
giriş olaylarına hızlı ve yerel cevaba ihtiyaç 
duyan uygulamalar için tasarlanmıştır. 
Ayrıca, işleme mantığı yerel olarak arıza 
bulmayı kolaylaştırır ve proses bir ağ kesintisi 
durumunda da çalışmaya devam eder. 

DeviceLogix fonksiyon bloğu ve merdiven 
düzenleyicileri destekleyen basit bir 
programlama aracı kullanır ve buna 
FactoryTalk® Studio 5000® ekleme 
profillerinden ulaşılabilir. DeviceLogix 
teknolojisi belirli durumlar altında çalıştırılmak 
üzere yapılandırılabilir – böylece oluşturulan 
programlar sadece mantığın devrede olması 
ve anahtarlanmamış güç mevcut olması 
halinde çalışır. Ve entegre DeviceLogix 
özelliklerinin kullanılması ile kullanıcılar fazla 
olan cihaz yazılımlarını ortadan kaldırabilir.

Uygulamalardan birkaçı:

• Hız referansı seçimi

• Karmaşık matematik fonksiyonu

• Sinyal ölçeklendirme

• Arızayı ele alma

• Seçici siviç fonksiyonları

• Ürün parti işleme için malzeme sayımı

• Enkoder fonksiyonları

• Sinyal koşullandırma 

• Sıcaklık kontrolü 

• Motor kontrolü uygulamaları
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Eğer çalışmanızın kapsamına vinç veya 
herhangi bir yük kaldırma işlemi dahilse, 
bu tipte uygulamaların oluşturduğu önemli 
zorlukları anlayabilirsiniz. Güvenlik, güvenilirlik 
ve üretkenlik her zaman aklınızdadır. Neyse ki 
Allen-Bradley® sürücüler işinizi kolaylaştırmak 
için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu PowerFlex sürücü özelliklerini kullanın ve 
gelişmiş performansa yatırım yapın:

• TorqProve™ Kontrolü, kaldırma 
uygulamalarında bir yükün kontrolünü 
doğrular 

• Anti-sway teknolojisi, hareketli yükün 
sallanmasını azaltarak güvenliği ve 
verimliliği artırmak için tasarlanmıştır

• Rejenerasyon özelliği enerjiyi gelen hatta 
geri verir ve dirençli frenlemeden çok 
yüksek enerji verimliliğine sahip bir çözüm 
sunar

Paslandırıcı gazlara karşı savunmanız
XT paslandırıcı gaz korumasına sahip PowerFlex sürücülerle 
paslanma nedeniyle erken donanım arızası tehdidini azaltın. 

Genele yayılmış bu endüstri sorununu herkesten daha iyi 
anlayabilmek için inceledik. 

Araştırmamız sayesinde, üreticilerin tesislerinde VFD'ler 
üzerinde paslanma etkilerine karşı mücadele etmelerine 
yardımcı olacak çözümler ve öneriler geliştirdik. Bunu XT 
olarak adlandırıyoruz.

Rockwell Automation'un özel araştırma, test etme, ürün 
tasarlama faaliyetleri ve kurulum talimatlarından faydalanan XT 
paslandırıcı gaz korumasına sahip PowerFlex sürücüler kostik 
gaz ortamlarında paslanma nedeniyle erken donanım arızası 
ile bağlantılı duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur. 
Şimdi tüm PowerFlex 755TL, TR ve TM sürücülerde standart ve 
PowerFlex 755TS sürücülerde opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Zorlu ortamlarda  
koruma

Ağır kaldırma  
konusunda 
yardımcı olacağız
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Yüksek kaliteli sürücü portföyümüze 
yeni ilave 

PowerFlex 755TS sürücü geleneksel VFD uygulamala-
rından hassas hız, tork ve pozisyonlama gerektiren daha 
gelişmiş motor kontrolü uygulamalarına kadar tesisinizde 
her yerde kullanılabilir. TotalFORCE® teknolojisini sunan 
ilk standart endüstriyel altı palslı sürücüdür.

Sayısız uygulama ve endüstri için tasarlanan PowerFlex 
755TS ihtiyacınız olan üretkenlik ve çıktıyı sağlamanıza 
yardımcı olur. 

Aşağıdakilerle üretkenlik ve çalışma süresini yükseltin:

• Hassas hız, tork ve pozisyonlama ile yüksek 
performanslı motor kontrolü

• Patentli önleyici bakım teknolojisi ile basitleştirilmiş 
donanım bakımı ve servisi

• Tesis seviyesinde hızlı karar almak için gerçek zamanlı 
cihaz verileri ve bulut tabanlı analitik motorlardan da 
erişilebilir

• Adaptif kontrol özellikleri daha hızlı makine başlatma 
ve yüksek makine güvenilirliği ve performansı sunar

• Entegre ağa bağlı ve fiziksel bağlantılı güvenlik, uygun 
maliyetli makine emniyeti uygulamasına imkan tanır

• Karmaşıklığı ve eğitim ihtiyaçlarını azaltan ortak bir 
yazılım ve donanım deneyimi 

• Çoklu motor tipi desteği – endüksiyon, sabit mıknatıslı 
ve senkron dirençli

• Entegre çift erişimli port Gigabit Ethernet, 1000 MB – 
10/100 ile kıyaslandığında 10x daha yüksek işletme 
kapasitesi

• Giriş olaylarına karşı hızlı ve yerel cevap gerektiren 
uygulamalar için DeviceLogix™ entegre mantık 
çözümleme yeteneği

• Fiber optik yüksek hızlı sürücüden sürücüye 
haberleşme için T-Link opsiyon kartı

• Güvenilir cihazlar arasında yetkilendirme, bütünlük ve 
gizlilik sağlayan güvenli haberleşme için CIP Security 

• XT paslandırıcı gaz koruma opsiyonu çalışma süresini 
artırır ve kostik gaz ortamlarında paslanmayı azaltır

• 1…400 Hp/0,75…270 kW/400…480V

• -20…60°C çalışma sıc. (-20…50°C güç azaltma 
olmadan)

• Pano seçenekleri: IP54, flanş ve XT paslandırıcı gaz 
koruması için opsiyon

PowerFlex 755TS sürücüler, 
akıllı motor kontrolü kararı

"Sayısız uygulama ve endüstri 
için tasarlanan PowerFlex 755TS 
ihtiyacınız olan üretkenlik ve çıktıyı 
sağlamanıza yardımcı olur."

10



11

Başka hiç kimse daha geniş kapsamlı 
bir akıllı çözüm grubu sunamaz
İşletme verileri ve proses kontrol durumunun 
parmaklarınızın ucunda olması, kâr ile zarar arasındaki 
farkı oluşturur. 

PowerFlex 755T sürücü ailesi üretkenliği artırabilir, 
maliyetleri azaltabilir ve proses kontrol sisteminizin 
performansını iyileştirir.

PowerFlex 755TL ve 755TR sürücüler, AFE teknolojisinin 
kullanılması sayesinde entegre harmonik azaltma 
ve güç faktörü düzeltme özellikleri sunar. Sürücüler, 
harmonik bozulmanın olumsuz etkilerini azaltarak 
enerji verimliliğinin iyileştirilmesine, enerji maliyetlerinin 
azaltılmasına ve fabrikada güç dağıtımı sorunlarını 
asgaride tutmaya yardımcı olur.

Entegre rejenerasyon özelliğini kullanan PowerFlex 
755TR sürücüler enerjiyi giriş güç kaynağına geri 
göndererek enerji tüketimi azaltır.

Harmonik azaltmanın faydaları
• Düşük harmonik ve güç faktörü düzeltmesi, elektrikli 

donanımın boyutunu büyük seçme zorunluluğunu 
azaltır

• Harmonik bozulmanın azaltılması diğer cihazlardaki 
kesintileri asgaride tutmaya yardımcı olur

• IEEE 519 standardını karşılar (%5 veya daha az toplam 
harmonik bozulma)

Rejenerasyonun faydaları
• Sürücü, gelen güç kaynağına enerjiyi geri verebilir 

ve dirençli veya mekanik frenlemeye göre çok daha 
yüksek enerji verimliliğine sahiptir

• Fren direnci ve soğutma donanımı ihtiyacı ile birlikte 
kablo, işçilik, kurulum ve bakım maliyetlerini ortadan 
kaldırın

Diğer avantajlar
Entegre komponentler zemin alanı gereksinimlerini ve 
panel genişliğini azaltarak piyasada lider güç yoğunluğu 
sunar

• Güç kaybında şebekede kalabilme olanağıyla, çoğu hat 
bozulmasında çalışmayı sürdürün

• Studio 5000 Logix Designer® veya Connected 
Components Workbench™ yazılımını kullanarak 
konvertör ve invertörü yapılandırıp programlayın

• Standart çift EtherNet/IP portu, topoloji esnekliği ve 
Logix ortamına Premier Entegrasyon sunar

• Performans ve çalışma süresini artırırken devreye 
alma süresini azaltan gelişmiş tanılama ve önleyici 
bakım

• PowerFlex 755TL ve TR sürücüler standart XT 
paslandırıcı gaz korumasına sahiptir

PowerFlex 755TL ve 755TR sürücüler  
üretkenliği artırır

"Normların dışında" bir çözüm 
mü arıyorsunuz?
PowerFlex 755TL, TR ve TM sürücüler özel 
paketleme ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde sipariş 
ve teslim edilebilir:

• Giriş devre kesici ve/veya sigortalar

• Kapıya monte edilen basmalı butonlar ve seçici 
siviçler

• Kapıya monte edilen opsiyonel Operatör Arayüzü

• Çıkış kontaktörü ve/veya çıkış filtresi

• Haberleşme opsiyonları

• I/O opsiyonları

• Gerilim algılama ve kızılötesi görüntüleme camları

ProposalWorks ile tasarlayın ve sipariş edin. Eğer 
halen yapılandırma araç kutumuza erişime sahip 
değilseniz, rok.auto/pst adresinden ProposalWorks 
aracını indirebilirsiniz.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/product/product-selection-configuration.html
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PowerFlex 755TM sürücü çözümleri  
sistem tasarımını ve güç tüketimini optimize eder

Çevik işletim sistemleri üretkenliği ve 
çok daha fazlasını artırır
Sistem tasarımınızı ve güç tüketiminizi optimize etmek 
için, rejeneratif ortak bara besleme ve ortak bara 
invertörlerine yönelik olarak önceden tasarlanmış 
yapılandırma serileri arasından seçim yapın. Ortak 
bir bara sürücü sistemi, tasarım esnekliği, enerji 
optimizasyonu ve düşük kurulum maliyetleri sunar. 
Ayrıca, PowerFlex 755TM harmonik azaltma ve entegre 
rejenerasyon özelliği sunar.

PowerFlex 755TM avantajları
• Rejenerasyon ve motor yükleri arasında enerji 

paylaşan motorlarla enerji verimliliği elde edin.

• Ortak bir DC baraya bağlı sürücülerle zemin alanını 
optimize edin, kurulumu basitleştirin ve donanımı 
azaltın.

 — AC gücün her sürücüye kabloyla ayrı ayrı 
bağlanması ihtiyacını ortadan kaldırır

 — Kurulum süresi, işçilik ve kablolama maliyetlerini 
azaltır

 — Her ünitedeki entegre DC bara terminalleri 
komşu ünitelere kolay bağlantıya olanak tanır

 — Zemine monte sürücüler, yardımcı gücün kabin 
hattı boyunca etkili şekilde dağıtılması için her 
ünitede entegre bir kontrol barasına sahiptir

 — PowerFlex 755TM sürücüler standart XT 
paslandırıcı gaz korumasına sahiptir

• Ortak bara sistemleri; farklı türden VFD'lerin, servo 
sürücülerin ve diğer güç komponentlerinin aynı DC 
barasına bağlanmasını sağlayan karma bir mimari 
sağlar

• Birden fazla motorun koordinasyonuna olanak 
tanıyacak şekilde tasarlanmıştır

 — IEEE 519 standardını karşılar (%5 veya daha az 
toplam harmonik bozulma)

 — Harmonik bozulmayı azaltmak enerji verimliliğini 
iyileştirmeye ve fabrikada güç dağıtımı sorunlarını 
asgaride tutmaya yardımcı olur

 — Otomatik transformatör veya filtre ihtiyacını ilgili 
kablo, işçilik, alan, kurulum ve bakım maliyetleriyle 
birlikte ortadan kaldırın

PowerFlex 755TM rejeneratif olmayan 
besleme
Rejeneratif ve düşük harmonik gerekmeyen yerlerde 
ortak bara için uygun maliyetli bir çözüm Bu modüler 
teklif özel güç gereksinimlerinizi karşılamak üzere 
ölçeklendirilebilir. 

Gelişmiş sürücü teknolojisinin modern destek araçları ile 
birleştirilmesi plansız duruşları minimuma indirir ve bakım 
maliyetlerini azaltır. 

• Online ve sanal destek opsiyonları ile daha hızlı sorun 
giderin

• Öncelik desteği sunan entegre servis teklifleri ile 
teknoloji yatırımlarınızdan maksimum fayda sağlayın

• Bakım üretkenliğini optimize etmek için verileri 
baz alan bilgilere ve artırılmış gerçeklik araçları ve 
planlarınıza uygun e-öğrenme ile bakım kaynaklarınızı 
güçlendirin

• Yeni teknolojiye adapte olun ve otomasyon ve kontrol 
sistemi uzmanlığı inşa edin

"Rejenerasyon özelliği enerjiyi gelen 
hatta geri vererek dirençli frenle-
meden çok yüksek enerji verimlili-
ğine sahip bir çözüm sunar."

Servis entegrasyonu duruş sürelerini minimuma 
indirir

12
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Teknik özellikler
PowerFlex 755TS  

Sürücüler
PowerFlex 755TL  

Sürücüler
PowerFlex 755TR  

Sürücüler
PowerFlex 755TM  

Sürücüler

Sınıflandırmalar 200/240V Gelecekte Kullanım YOK YOK YOK

Sınıflandırmalar 400V 0,75…270 kW 7,5…1250 kW 7,5…3640 kW

Ortak Bara İnvertörü: 
160…3640 kW  
Rejeneratif Bara 
Beslemeleri: 87…4358 kW

Sınıflandırmalar 480V 1…400 Hp 10…1800 Hp 10…6000 Hp

Ortak Bara İnvertörü: 
250…6000 Hp  
Rejeneratif Bara 
Beslemeleri: 90…4818 kW

Sınıflandırmalar 600V Gelecekte Kullanım 10…1500 Hp 10…5100 Hp

Ortak Bara İnvertörü: 
250…5100 Hp  
Rejenratif Bara 
Beslemeleri: 69…4432 kW

Sınıflandırmalar 690V Gelecekte Kullanım 11…1400 kW 11…4550 kW

Ortak Bara İnvertörü: 
200…4550 kW  
Rejeneratif Bara 
Beslemeleri: 84…4714 kW

Haberleşmeler Entegre çift erişimli port Gigabit EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • PROFIBUS DP  
• PROFINET • Fiber optik sürücüden sürücüye haberleşme 

Güvenlik Opsiyonları Fiziksel Bağlantılı Safe Torque Off SIL3, PLe, CAT 3 • Ağ Bağlantılı Safe Torque Off SIL3, PLe, CAT 3 • Fiziksel 
Bağlantılı Emniyetli Hız İzleme SIL3, PLe, CAT 4 • Ağ Bağlantılı Güvenlik Fonksiyonları SIL3 ve PLe, CAT 4 

Ortam  
Sıcaklığı  
Sınıflandırmaları

-20…50°C ortam, azaltma 
olmadan

-20…60°C, azaltma ile

-20…40°C ortam, azaltma olmadan

-20…55°C, azaltma ile

Saklama Sıcaklığı -40…70°C 

Bağıl Nem Çalışma: %0…95 yoğuşmasız

TotalFORCE Teknolojisi 
Motor Kontrolü

Sensörsüz vektör • Flux vektör kontrolü • Volt/Hertz • Ekonomizer • Saha yönlendirmeli kontrol  
• Sabit mıknatıslı motor kontrolü • Senkron dirençli

Motor Kontrolü Bant 
Genişliği*

Hız Regülatörü Bant Genişliği 300 Hz (saniyede 1885 Radyan)  
Pozisyon Regülatörü Bant Genişliği 207 Hz (saniyede 1301 Radyan

Standartlar ve Sertifikalar
c-UL-us • CE • EAC • KCC • RCM • RoHS • Sismik
Ürün sertifikalarının komple listesi için lütfen  

Rockwell Automation web sitesinde PowerFlex Sertifikaları'nı seçin (literature.rockwellautomation.com)

Tork Doğruluğu Anma tork değerinin %2'sinden motor baz hızının %5'ine – opsiyonel tork doğruluk modülü ile  
motor baz hızının %5'i altında anma torkunun %5'inde

* 3 dB Çapraz (Kapalı Döngü) teknik özellikleri

https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/literature-library.html
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Dijital dönüşüm 
ve The Connected 

Enterprise

Veri bilimi ve analiz

Kurumsal teknoloji

Otomasyon FEED/FEL

Güvenlik ve risk yönetimi

Ana Otomasyon 
Yüklenicisi (MAC)

Modernizasyon 
ve dönüşüm  
mühendislik

Program ve proje 
yönetimi ve uygulama

Global sunumlar

OT ağları ve siber 
güvenlik

Yönetimli hizmetler

Hizmet olarak OT 
altyapı temini

Uzaktan destek

Kestirimci/öngörülü 
analiz

E-öğrenim

Eğitmen eşliğinde 
ve sanal eğitim

İş gücü 
değerlendirmeleri

Sanal gerçeklik 
artırılmış gerçeklik

Varlık onarımı, yeniden 
üretim ve yönetim 

Güvenlik 
değerlendirmesi 

ve çözümler

Yerinde teknik destek

DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

PROFESYONEL 
HİZMETLER

BAĞLANTILI 
HİZMETLER

İŞ GÜCÜ  
HİZMETLERİ

SAHA  
HİZMETLERİ

Size özel iş zorluklarını çözmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için, yetkili Allen-Bradley® distribütörü 
veya Rockwell Automation satış ofisi ile irtibata geçin veya yandaki adresi ziyaret edin: rok.auto/lifecycle.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, expanding human possibility, GuardLogix, LifecycleIQ Services, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software,  
Studio 5000 Logix Designer, TechConnect, TorqProve ve TotalFORCE, Rockwell Automation, Inc.'e ait ticari markalardır. CIP Security ODVA'ya ait bir ticari markadır.  

Rockwell Automation şirketine ait olmayan ticari markalar ilgili şirketlerinin malıdır.

Doğru zamanda, doğru uzmanlık.
Alandaki kapsamlı bilgimiz ile kullanım ömrü ve dijital dönüşüm yolculuğunuzu güçlendiriyoruz. 
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