
Melhorando a 
produtividade de  
aplicações e  
indústrias pesadas
Inversores CA de média tensão PowerFlex® 6000 e 7000 
Desempenho excepcional. Controle flexível.



2

Experiência em aplicação 
Com mais de 30 anos de experiência e 
milhares de aplicações em uma ampla 
variedade de setores, nossos inversores 
de média tensão oferecem resultados 
comprovados nos quais você pode 
confiar. Nossos engenheiros de teste e 
aplicação, equipes de gestão de projeto 
e engenheiros de serviço de campo 
desenvolvem e oferecem soluções que 
atenderão às suas necessidades.

Conectividade
Nossos inversores de média tensão 
oferecem comunicação EtherNet/IP 
integrada e são compatíveis com os 
outros protocolos de comunicação 
comumente usados. A compatibilidade 
da conectividade e do sistema de 
controle ajuda a oferecer a integração 
de sistema de controle perfeita.

Padrões de segurança/qualidade
A qualidade tem sido sempre uma 
assinatura da marca Allen-Bradley. 
Nosso portfólio de inversores atende 
todas as normas IEC e UL globais. 
Opções de gabinete resistentes a 
arco elétrico e opções de segurança 
funcional para ajudar a otimizar a 
segurança dos seus processos e do 
seu pessoal.

Portfólio de produtos direcionado
Nossa oferta de portfólio é adaptada 
para atender às necessidades de 
aplicações para ventiladores, bombas 
e compressores de uso geral ou 
de aplicações para misturadores, 
transportadores, guindastes e guinchos 
de uso específico.

Controle inteligente de motor – 
Connected Enterprise
Nossos inversores de média tensão 
fornecem informações valiosas sobre as 
condições do inversor e os parâmetros 
de processos ao sistema de controle. O 
suporte total às ferramentas de software 
Studio 5000® e Connected Components 
Workbench™ minimiza o tempo e os 
esforços necessários para integrar 
esses ativos inteligentes ao seu sistema 
de controle.

Confiabilidade comprovada
Orientações de projeto robustas, com-
ponentes confiáveis, baixa quantidade 
de peças, controle do tempo máximo 
de permanência em funcionamento e 
recursos de reinicialização automática 
fornecem inerentemente um tempo 
maior de operação. Componentes 
críticos redundantes e opções de 
bypass, juntamente com testes de 
fábrica em um dinamômetro antes do 
envio, contribuem para uma melhor 
utilização de ativos.

Eficiência energética
Os ventiladores de resfriamento do 
projeto ECO e os transformadores de 
isolamento de alta eficiência maximizam 
a eficiência do sistema e reduzem os 
custos operacionais. As configurações 
sem transformador ajudam a oferecer 
a mais alta eficiência do sistema.

Suporte global
Nossa ampla base instalada tem o apoio 
de uma rede mundial de serviços e 
suporte para ajudar com todas as suas 
necessidades, onde e quando você 
precisar.

Benefícios dos inversores de frequência de 
média tensão Allen-Bradley® PowerFlex®



• Bombas de oleodutos

• Compressores de 
tubulação de gás 
natural

• Bombas submersíveis 
elétricas

• Ventiladores IDF

Petróleo e gás Produtos florestais Indústria navalGeração de energia

• Bombas de ventilador

• Ventiladores IDF

• Bombas de água 
de alimentação da 
caldeira

• Moinhos

• Refinarias

Os setores e aplicações que atendemos

Água/efluentes Comércio Mineração,  
aço e cimento

Outros

• Bombas de água de 
alimentação

• Ventiladores IDF

• Ventiladores de 
corrente forçada 
FDF

• Propulsão principal

• Impulsores de 
posicionamento

• Resfriadores/ 
compressores de 
aquecimento, venti-
lação e ar condicio-
nado/fabricante de 
equipamento original

• Cogeração para 
aeroportos

• Cogeração para 
hospitais

• Cogeração para 
universidades

• Bombas de esgoto 
sem tratamento

• Bombas de efluentes

• Bombas de água 
bruta/serviço leve

• Bombas de água para 
consumo/industrial

• Aeradores

• Bombas de controle 
de inundação

• Bombas de polpa

• Ventiladores de 
ventilação

• Bombas de 
descalcificação

• Transportadores

• Ventiladores IDF

• Moinhos

• Bancadas de teste

• Túneis de vento

• Agitadores

• Misturadores de 
borracha
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Categoria Uso geral Uso específico

Produto

Inversores de frequência PowerFlex 6000 Inversores de frequência PowerFlex 7000

Aplicações típicas Ventiladores, bombas, compressores, 
transportadores, moinhos e resfriadores

Ventiladores, bombas, compressores, resfriadores, 
guinchos, guindastes, transportadores, misturadores, 

extrusoras, moinhos de bolas e de queda e bombas 
elétricas submersíveis

Resfriamento do inversor 
de frequência Ar Ar ou líquido

Topologia Ponte “H” em cascata Modulação por largura de pulso CSI

Tipo de retificador 18 a 54 diodos de pulso SGCT de front end ativo ou SGCT de 18 pulsos

Tipo de inversor IGBT SGCT

Faixa de potência 100 a 11.000 kW (150 a 15.000 HP) 150 a 6.300 kW (200 a 8.500 HP)

Tensão de saída 2,3 a 11 kV 2,3 a 6,6 kV

Frequência de saída 0,3/0,6* a 120 Hz (* com encoder) 0,1 a 90 Hz

Direção – Torque Para frente e para trás, motorização Para frente e para trás, motorização e regeneração

Tipo de motor Indução Indução e síncrono

Os inversores de média tensão da Rockwell Automation estão divididos em dois segmentos, com base nos requisitos 
da aplicação. 

Como selecionar o inversor de frequência ideal 
para a sua aplicação

Inversores de frequência para uso geral

• Incluem as características de desempenho necessárias 
para operar aplicações como ventiladores, bombas, 
compressores, transportadores e moinhos e aplicações 
de velocidade de até 120 Hz.

Inversores de frequência para uso específico 

• Incluem características aprimoradas para operar 
aplicações de especialidade, como transportadores, 
moinhos de bolas e de queda, extrusoras e 
misturadores.
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Inversores de frequência 
PowerFlex755T
Simples. Conectados. Fáceis de usar.

Os inversores de média tensão 
PowerFlex 6000T 
são particularmente adequados para aplicações de uso 
geral e não regenerativas, como ventiladores, bombas, 
moinhos, transportadores e compressores. Eles são a 
solução ideal para aplicações de controle do motor de 
100 a 11.000 kW (150 a 15.000 HP) e para motores com 
características nominais de 2,3 a 11 kV.

Os inversores de frequência PowerFlex 6000T resfriados 
a ar são projetados para maximizar a eficiência 
energética ao permitirem a partida suave e o controle de 
velocidade variável tanto em aplicações pesadas quanto 
em aplicações com regime de trabalho normal.

Para alcançar harmônicas de baixa entrada e fator 
de potência próximo da unidade, os inversores de 
frequência usam topologia de ponte “H” em cascata. 
Essa topologia combina um transformador de 
isolamento com desvio de fase integralmente montado 
com células de energia ligadas em série em cada fase.

Os inversores de frequência PowerFlex 6000T permitem 
flexibilidade em uma grande variedade de aplicações e 
estão disponíveis em diversas aplicações baseadas na 
tensão do motor.

• Vários modos de controle, incluindo controle vetorial 
de fluxo, apresentando até 150% de torque de partida 
com encoder e 100% de torque de partida sem 
encoder.

• Design simples e resfriado a ar em todas as potências 
nominais e de tensão.

• Os ventiladores principais do projeto Eco oferecem 
mais eficiência e reduzem perdas.

• Transformador de isolamento multipulsos, montado 
integralmente, que ajuda a garantir harmônicas baixas 
do lado da alimentação.

• Bypass automático da célula de potência ajuda a 
reduzir o tempo de parada nas aplicações mais 
importantes. 

• Células de potência modulares comuns criadas para 
fácil remoção, minimizando o tempo médio entre 
reparações (MTTR)

Uma arquitetura de controle comum 
e tecnologia TotalFORCE®
Simplifique sua integração e experiência operacional 
escolhendo os inversores de média tensão PowerFlex 6000T. 
Eles compartilham o mesmo hardware, firmware e software 
de interface de rede de controle usados nos nossos mais 
novos inversores de baixa tensão PowerFlex 755T. Com uma 
plataforma de controle comum entre toda a base instalada 
dos inversores de frequência, você reduz os custos de 
integração, operação e suporte. Uma plataforma comum 
também reduz os requisitos de treinamento em produtos 
específicos e o inventário de peças sobressalentes.

Os inversores de média tensão PowerFlex 6000T 
apresentam:
• Configuração, integração e visualização simplificadas 

no ambiente de projeto do Studio 5000. O Add-on Profile 
é a união do conversor de dados pré-configurado, da 
interface do usuário e do configurador de dados em um 
só componente. Ele também é a principal ferramenta que 
envia os dados do inversor de frequência ao sistema de 
controle.

• O software Connected Components Workbench suporta 
integração total. Fácil de configurar, programar e visualizar 
em um único pacote de software em vários idiomas

• Controle local, monitoração e diagnósticos simplificados 
e intuitivos com uma IHM touchscreen de 10 polegadas 
(254 mm) que suporta diversos idiomas (português, 
espanhol, francês, alemão, chinês, polonês, russo etc.)

• Alertas em tempo real disponíveis para a integridade do 
dispositivo via FactoryTalk® Analytics™ for Devices

• Recurso de monitoração de entrada de energia completa 
para kW, kVA, kVAr, com kWh, MWh e fator de potência.

• Atualizações de firmware flash-over-fiber rápidas e 
seguras para todas as placas de controle principal 
e células de energia de um único arquivo.

• Localização de falhas mais rápida e 
abrangente com o recurso Gravador de 
Dados Forense. 

• A tecnologia TotalFORCE oferece 
excelente controle do motor por meio 
do controle preciso e adaptativo de 
velocidade e torque, ao mesmo tempo em 
que usa alertas analíticos de manutenção 
para garantir a disponibilidade máxima 
dos inversores de frequência e processos.



• Disponível de 2,3 kV a 6,6 kV em três 
tamanhos de carcaça – até 70 A,  
de 71 a 140 A e de 141 a 215 A

• Acesso traseiro não exigido

• Cabos de carga/resultado final ou inicial

• Opção de supressor de surto disponível 
sem aumento da dimensão

• Gabinetes IP31/IP42 e tipo 3R/IP54 
disponíveis

• 80 dB(A)

• Tempo de comissionamento reduzido

• Tempo médio mínimo de 100.000 horas 
entre falhas

• Opção de bypass de célula de energia 
automático disponível sem aumento da 
dimensão

• Disponível com entrada de até 13,8 kV

Design compacto do 
PowerFlex

Fixed 
frequency bus

Variable 
frequency bus

POINT I/O POINT I/O POINT I/O

MOTOR #2 VFD OUTPUT AND 
BYPASS CABINET

VFD

M2 M1

MOTOR #1 VFD OUTPUT AND 
BYPASS CABINET

VFD INPUT AND OUTPUT 
CABINET

CONTROL AND VISUALIZATION / 
OUTPUT REACTOR CABINET VFD CABINET

TO SUPERVISORY 
CONTROL

Bypass PT Bypass PT Input PT

Output PT Output PT

CTsCTs

+X%

X%

-X%
*

*

Simplified power cabling is shown. Cabling enters/exits 
through access  openings in cabinet top or bottom plates.

*

EtherNet/IP

VFD Output 
Isolation Switch

LV Control Panel

Output 
Contactor

Output 
Contactor

Bypass
Contactor

Bypass
Contactor

Input
Contactor

Protection
Relay

Protection
Relay

Output Reactor

Arquitetura do projeto de sistema para transferência sincronizada dos inversores de frequência PowerFlex 6000T

A transferência sincronizada é utilizada para partida controlada e controle de velocidade de vários motores com um único inversor 
de frequência. O inversor de frequência pode ser usado para partida suave de motores para limitar a corrente de energização ou 
para controle de velocidade de vários motores, um de cada vez, conforme exigido pelas condições de operação. A transferência 
sincronizada ajuda a limitar o desgaste mecânico do motor que, por sua vez, prolonga a vida do motor. Também reduz o 
investimento e os custos operacionais do usuário.

• Disponível de 2,3 a 11 kV

• Pode dar partida em até 10 motores com um mesmo inversor de frequência, até um máximo de 680 A para cada motor 
(totalizando até 3.000 A)

• Transferência sem perturbações 

• Ideal para aplicações em tubulações de oleodutos e gás natural 

Bypass de transferência sincronizada do inversor PowerFlex 6000T

Tecnologia TotalFORCE
Semelhante à tecnologia em nosso portfólio de inversores de baixa tensão, a 
tecnologia TotalFORCE para inversores de média tensão PowerFlex 6000T ajuda 
sua aplicação a aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e reduzir o tempo 
de parada não programada.

Aumente a produtividade da sua aplicação
Com excelente rastreamento, os inversores de frequência seguem comandos 
de velocidade ou torque muito de perto. Eles também rejeitam com eficiência 
os distúrbios causados pela mudança repentina da carga, para ajudar a manter a 
aplicação funcionando sem problemas e a aumentar a produtividade.

Melhore a qualidade dos produtos finais
Como resultado da rápida velocidade de processamento, os inversores de 
frequência são capazes de fornecer controle preciso da velocidade e do torque 
para ajudar a melhorar a uniformidade dos produtos finais. Além disso, a alta 
precisão de torque ajuda a manter a regulação de velocidade em aplicações de 
controle de tensão altamente exigentes.

Reduza o tempo de parada não programada dos equipamentos com manutenção 
preditiva
Os inversores de frequência PowerFlex 6000T monitoram continuamente a operação, 
rastreando o estado dos componentes elétricos do inversor de frequência e do motor 
para fornecer ao seu sistema de controle informação de diagnóstico em tempo real. 
Com essas informações, é possível prever falhas de equipamentos e adotar ações 
para evitar tempo de parada não programada.

Além disso, os recursos de controle adaptativo ajudam a isolar a vibração 
potencialmente prejudicial e compensam automaticamente as variações para 
ajudar a aplicação em funcionamento.
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Bypass automático da célula de potência
No caso improvável de falha da célula de energia, a opção de 
bypass automático da célula de potência permite que o inversor 
de frequência PowerFlex 6000T evite essa célula de potência, 
junto com as células de energia correspondentes das outras 
duas fases, dessa forma, o inversor continuará operando a uma 
capacidade reduzida, fornecendo o tempo necessário para 
planejar um encerramento agendado.

• Ajuda a maximizar a disponibilidade em suas aplicações 
essenciais.

• O circuito de bypass de estado sólido reduz o tempo de 
interrupção dos processos.

Topologia de ponte “H” em cascata (CHB)
A topologia CHB comprovada une um transformador de 
isolamento totalmente integrado com chaveamento de fase 
e células de potência ligadas em série para cada fase.

Além de reduzir a tensão de entrada, o transformador de 
isolamento também proporciona duas outras funções principais:

• Redução do estresse por tensão de modo comum para que os 
motores com níveis de isolamento padrão possam ser usados.

• Redução da distorção harmônica total devido à mudança 
de fase do seu enrolamento secundário, de modo que as 
harmônicas do lado da entrada não afetem negativamente 
a fábrica ou a grade da fornecedora de energia.

Várias células de potência de baixa tensão idênticas são 
ligadas em série (cascateadas) para produzir os níveis de média 
tensão necessários para operar o motor. O passo de tensão de 
cada célula de energia é relativamente pequeno e um padrão 
de modulação por largura de pulso é utilizado de modo que 
a harmônica de saída e os pulsos de torque no motor sejam 
mínimos, mesmo em velocidades mais baixas. Esta tecnologia 
permite que motores padrão sejam utilizados para novas 
aplicações e é ideal para modernizar motores existentes. Isso 
permite comprimentos de cabo mais longos do motor, sem os 
requisitos de filtragem de saída.

Esse conceito de célula de potência agiliza e facilita a 
manutenção. Cada célula de energia tem diagnósticos 
incorporados para identificar e isolar células que precisam 
de manutenção na possibilidade remota de uma falha. Assim, 
o tempo de substituição da célula de potência é minimizado, 
maximizando a disponibilidade do processo. Estão disponíveis 
várias opções de bypass do sistema.

M

U0
V0

V1

V2

V3

W0

W1

W2

W3

U1

U2

U3

INPUT POWER
3 PHASE AC
ANY VOLTAGE

Topologia de inversor de 
frequência, 4160 Vca

Célula de energia padrão



Com a solução opcional RealSine, as harmônicas de entrada 
do inversor de frequência são significativamente reduzidas.

Disponível de 2,4 a 4,16 kV até 215 A, sem alterar o número 
de enrolamentos secundários do transformador de acio-
namento, cada enrolamento secundário é especialmente 
defasado para atingir 54 pulsos ou 72 pulsos, respectiva-
mente, em comparação com os projetos tradicionais de 
18 pulsos ou 24 pulsos para esta faixa de tensão.

Essa opção não requer o hardware adicional ou afeta a 
dimensão do inversor de frequência.

Para 2400 V, 3000/3300 V ou 4160 V, o novo design oferece 
até 30% de melhoria na distorção de corrente de harmônica 
total de entrada (THDi). Um espectro mais simples melhora 
eficiência de operação do inversor e faz com que seja mais 
sustentável ao meio ambiente. 

Reduza as harmônicas 
de entrada com a 
solução RealSine™
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Tensão nominal vs. potência máxima do 
PowerFlex 6000T
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Formas de onda de corrente e tensão que não afetam o motor, 
adequadas para operação motores padrão novos ou existentes. 
Não é preciso ter um motor para o funcionamento do inversor.

Formas de ondas do lado da linha

Formas de onda de corrente de entrada e tensão que não 
afetam o sistema de alimentação em conformidade com as 
Diretrizes de harmônica IEEE 519-2014. 

Formas de onda do motor

U Phase Current
U-V Phase Voltage

6.6kV Output Tensão da fase U-VCorrente da fase UPotência de 6,6 kV

Phase Current

Phase Voltage

6.6kV Input (36 Pulse) Tensão fase a faseEntrada de 6,6 kV (36 pulsos) Corrente de fase

A comparação da forma de onda de corrente primária entre 
24 pulsos e 72 pulsos.



Inversores de frequência 
PowerFlex 7000
Desempenho de alta energia eficiente e integrado
A família PowerFlex 7000 de inversores de frequência de média tensão oferece 
flexibilidade e desempenho de alta potência em uma solução única para aplicações 
de controle de motores de 150 a 6.300 kW (200 a 8.500 HP), com características 
nominais de 2,4 kV a 6,6 kV.

Para ajudar a reduzir os custos de energia e o desgaste do motor, os inversores de 
frequência PowerFlex 7000 permitem a partida suave e o controle de velocidade 
variável de processos com alta demanda de energia. Nosso portfólio fornece 
formas de onda de corrente de saída e tensão praticamente perfeitas para permitir 
o uso dos motores padrão ou existentes e dos cabos de motor. 

Graças à tecnologia de semicondutores de potência avançada e um projeto simples 
e direto, a contagem de componentes do inversor de frequência é a menor entre 
todos os inversores de média tensão disponíveis. O resultado? Maior confiabilidade, 
menos tempo de parada não programada e menos peças sobressalentes.  
Para obter ainda mais eficiência, escolha uma configuração com a tecnologia 
Direct-to-Drive™ – e conecte um motor diretamente a um inversor de frequência 
sem um transformador de isolamento.

Os inversores de frequência PowerFlex 7000 incorporam capacidade de informação 
e comunicação e uma interface de operação touchscreen em cor, intuitiva e fácil 
de usar para monitorar e controlar seus processos e otimizar o desempenho e a 
manutenção.

O portfólio de inversores de frequência PowerFlex 7000
Inversores resfriados por ar
Para motores de 150 a 6.000 kW (200 a 8.000 HP) com 2,4 kV a 6,6 kV. Esse inversor 
de frequência oferece diferentes tamanhos de carcaça e configurações de 
dissipador ou tubo de calor para acomodar várias faixas de potência.

Inversores resfriados por líquido
Para motores de 2.240 kW a 6.340 kW (3.000 a 8.500 HP*) em 4,16 kV a 6,6 kV, essa 
opção usa um sistema de resfriamento por líquido de malha fechada com opções 
de permutador de calor de líquido para líquido ou de líquido para ar e provê bombas 
redundantes como padrão para máxima confiabilidade. 

Inversores de frequência para a indústria naval
Com potências nominais de 600 a 24.000 kW (800 a 32.000 HP), esses inversores de 
frequência para a indústria naval com resfriamento por líquido utilizam a tecnologia 
Direct-to-Drive para economizar espaço e reduzir peso e são projetados para 
oferecer suporte aos rigores do mar.

Configuração da alimentação estendida
Disponíveis até 25.400 kW (34.000 HP), esses módulos para inversor de alta 
potência, resfriados por ar e resfriados por líquido são soluções efetivas para 
backup a quente e redundância, modernizações do inversor comutado por carga 
(LCI) e upgrades de potência.

Opções de controle

SAFE TORQUE OFF
Ajude a poupar tempo e custos por meio 
da diminuição do tempo de parada não 
programada, ao mesmo tempo em que 
ajuda a proteger o pessoal e os bens 
contra acidentes evitáveis, aumentando 
a segurança funcional do seu sistema 
com o Safe Torque-Off. Esse recurso 
é certificado pela TÜV e ajuda a atingir 
os requisitos para SIL 3/PLe/IEC 61508/
ISO 13849-1. Essa opção está disponível 
para os inversores de frequência 
PowerFlex 7000 com front end ativo 
(AFE).

CONTROLE DE TORQUE DE ALTO 
DESEMPENHO
Os inversores de frequência de média 
tensão PowerFlex 7000 agora oferecem 
a opção de recursos para manter o 
controle de torque em velocidade 
zero e o controle TorqProve. Ideal 
para aplicações como gruas, linhas 
de arraste, guinchos e bancadas 
de teste, o inversor de frequência 
PowerFlex 7000 pode agora fornecer 
torque de 100% com velocidade zero. 
Este recurso ajuda continuamente 
a controlar o torque em velocidades 
próximas de zero e proporciona uma 
maior velocidade de resposta do 
inversor e torque exigidas por estas 
aplicações. Essa opção está disponível 
para os inversores de frequência 
PowerFlex 7000 com front end ativo 
(AFE).

OPÇÕES DE CONTROLE:

• Safe Torque Off

• Controle de torque de alto desempenho 
com a tecnologia TorqProve™

• Transferência sincronizada

* Classificações para configuração do canal único do inversor de frequência

OPÇÕES DE GABINETE:

• Gabinetes resistentes a arco 
elétrico ArcShield™

• IP42
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Um sistema de acionamento com tecnologia 
ArcShield
Cumprimento do padrão de segurança com um design eficaz
O sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield é uma combinação totalmente integrada 
do motor de partida Allen-Bradley CENTERLINE® e do inversor de frequência PowerFlex 7000. Estão disponíveis 
sistemas autônomos e totalmente integrados e sistemas que são projetados para trabalhar com lineups de partida 
de média tensão Allen-Bradley existentes que fornecem uma taxa de falha de arco elétrico de 40 kA ou 50 kA.

Projetado para redirecionar a energia criada em um evento de arco elétrico, pela parte superior do gabinete e 
afastando-a do pessoal, a acessibilidade Tipo 2B ajuda a proteger o pessoal enquanto estiverem na frente, do lado 
ou por trás da câmara em caso de falha de arco elétrico. Além disso, a proteção Tipo 2B é mantida quando a porta 
de controle de baixa tensão está aberta para fins de manutenção.

Sistema de acionamento PowerFlex 7000 totalmente integrado, com classificação nominal de 50 kA  
e tecnologia ArcShield

As aberturas para alívio de pressão direcionam os 
gases e os materiais de arco elétrico para longe das 
partes frontal, traseira e laterais do gabinete durante 
um arco elétrico. 

1

Os gases e materiais são ventilados para cima e para 
fora do topo do gabinete, através do sistema de escape 
de conduto.

2

As placas de ventilação com auto-fechamento 
patenteadas impedem que os gases do arco elétrico 
escapem através das saídas de ar do ventilador.

3

As portas do gabinete são reforçadas com canais 
soldados, projetados para manter a integridade 
estrutural durante um arco elétrico.

4

A construção sólida do gabinete, incluindo as folhas 
laterais, portas, teto e placas traseiras, foi projetada para 
aumentar a rigidez e conter a energia da falha de arco. 

5

Dobradiças de alta resistência, travas e parafusos 
engatam, de forma segura, a porta ao gabinete para 
proporcionar proteção adicional.

6

As placas de ventilação com auto-fechamento 
patenteadas impedem que os gases do arco elétrico 
escapem através das aberturas de admissão frontais.

7

1

2

3

4 5 6

7

10



Transformação digital e o 
Connected Enterprise

Análise de dados/
ciência de dados

Tecnologia corporativa

Automação FEED/FEL

Gestão de risco 
e segurança

Principal prestador de 
serviços de automação 

(MAC)

Engenharia de migração 
e modernização

Gestão e implementação 
de projeto e programa

Lançamentos globais

Cibersegurança e redes 
de TO

Serviços gerenciados

Infraestrutura como 
serviço de TO

Suporte remoto

Análise preditiva/
prescritiva

E-learning

Treinamento virtual e 
conduzido por instrutor

Avaliações de pessoal

Realidade virtual/realidade 
aumentada 

Reparo de ativos, 
remanufatura e gestão 

Avaliação e reparação de 
segurança

Suporte técnico no local

SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS

SERVIÇOS 
CONECTADOS

SERVIÇOS 
DE PESSOAL

SERVIÇOS 
DE CAMPO

A experiência certa, na hora certa.
Capacitamos sua jornada de transformação digital e seu ciclo de vida 

com nosso amplo conhecimento da área. 

Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo a resolver seus desafios de negócios exclusivos, entre 
em contato com seu distribuidor local autorizado Allen-Bradley ou com o escritório de vendas RockWell Automation, 
ou visite: rok.auto/services

Os serviços variam de acordo com a região.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, Connected Components Workbench, Direct-to-Drive, expanding human possibility, FactoryTalk Analytics, PowerFlex, Studio 5000, TorqProve e 
TotalFORCE são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc. As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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Saiba mais sobre os inversores de média tensão PowerFlex em rockwellautomation.com

Conecte-se conosco.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-maintenance-support.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/drives/medium-voltage-ac-drives.html
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
www.rockwellautomation.com.br
www.rockwellautomation.com.pt
http://rockwellautomation.com

