Soluções de controle
e de segurança para
transformar sua
organização
O centros de controle de motores CENTERLINE® 1500 liga
pessoas, máquinas e dados em todo o seu negócio

Aproveite nossa experiência
em controle de processo e de potência
Desbloqueie o potencial do seu negócio.
Clientes industriais em todo o mundo confiam em nossos sistemas de controle
de processo e de potência inteligentes e totalmente integrados. Por um bom
motivo. Nossos centros de controle de motores de média tensão melhoram as
operações para ambientes e aplicações exigentes.
• Refino de petróleo e gás

• Geração de energia

•	Mineração e processamento
mineral

•	Produção de alimentos e
bebidas

• Produção industrial

• Instalações de água e esgoto

As soluções ágeis ajudam a atingir seus
objetivos
Suas aplicações críticas dependem de motores de média tensão para operação
segura e repetível em ambientes industriais severos. Os centros de controle de
motores de média tensão (CCMs) CENTERLINE® 1500 fornecem a infraestrutura
para dominar todas as suas necessidades de controle e de potência industrial.
O resultado: proteção e desempenho aprimorados de todo o seu sistema.
Nossas soluções compatíveis com a aplicação atendem às suas configurações
e requisitos específicos de controle do motor. Isso inclui integração de
inversores de tensão plena, partida suave e de velocidade variável.
Você também se beneficiará de nossa tecnologia líder do setor. Podemos
fornecer insights do processo de toda a sua operação. A tecnologia
IntelliCENTER® fornece controle de sistema em tempo real, dados, segurança,
energia e controle de processo – tudo em uma plataforma comum e
expansível – com visibilidade de estações remotas de usuários.

Lançamento de novos padrões de segurança
Os centros de controle de motores CENTERLINE 1500 proporcionam maior
tranquilidade.
Nosso design inteligente e expansível permite que você personalize recursos
para aumentar a produtividade e a segurança. Construímos CCMs para atender
aos seus requisitos UL e NEMA e muito mais...
Um dispositivo inovador de aterramento de manutenção de proteção integrado
(IPMG) já está disponível! Exclusividade da Rockwell Automation, o dispositivo
IPMG aterra todas as conexões do lado da carga e cabos de carga com o
giro de uma alavanca. Essa inovação aprovada pela UL elimina a necessidade
de conectar manualmente os perigosos dispositivos de aterramento
temporários. E incorpora perfeitamente em uma célula de energia do CCM
CENTERLINE 1500.
Além disso, nossa tecnologia patenteada ArcShield™ ajuda a mitigar e proteger
os operadores contra explosões de arco elétrico. Esse recurso de segurança
ajuda a redirecionar e conter uma explosão de arco elétrico para manter os
operadores seguros. Em conformidade com IEEE C37.20.7.
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Um parceiro global no qual você pode confiar
Os centros de controle de motores CENTERLINE 1500 oferecem soluções
sob medida que integram seu motor industrial e controle de potência em
um único pacote eficiente e centralizado.

• Disponível de 2,4 kV a 6,9 kV, até 9.000 HP
• Classificado até 800 A
• CCMs CENTERLINE 1500 mantêm algumas das aplicações mais exigentes do mundo em
execução
• A escolha inteligente para controle de potência e processo por 50 anos
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Tecnologia IntelliCENTER
Nossa tecnologia apresenta EtherNet/IP integrado,
controles inteligente de motor e software de
monitoramento avançado, todos pré-configurados e
testados na fábrica.
Com sua infraestrutura de rede integrada, dispositivo
de controle inteligente de motor, software de interface
do usuário pré-configurado, você pode monitorar e
diagnosticar seu CCM de qualquer lugar, o que:
• Reduz o tempo de configuração e integração
• Aprimora informações de processo e diagnóstico
• Melhora a disponibilidade, advertências prévias e
ferramentas de localização de falhas.
• Proporciona alta disponibilidade.
REDE INCORPORADA
A partida é mais rápida com a fiação interna. A complexa
interconexão de cabos é reduzida a um único cabo Ethernet com
classificação de 600 V. Como a rede é pré-configurada e validada,
conexões de dispositivos, endereços IP, máscaras de sub-rede,
configurações de parâmetros personalizados para inversores
PowerFlex® e relé de sobrecarga eletrônico E300™ e configurações
avançadas de portas são definidas para você.
SOFTWARE INTELLICENTER
O software IntelliCENTER® fornece a janela mais moderna para
seu CCM. O software fornece diagnósticos em tempo real e
documentação do CCM para maximizar o desempenho do CCM e dos
equipamentos relacionados.
DISPOSITIVOS INTELIGENTES
Os CCMs com tecnologia IntelliCENTER combinam controle
inteligente de motores e dispositivos de proteção com capacidades
de diagnóstico e comunicação em redes avançada e para lhe dar
uma visão por dentro de sua aplicação de controle de motores.

A tecnologia IntelliCENTER
fornece acesso remoto a dados e
localização de falhas.
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Conecte a empresa inteira
Mais informações — onde você precisa e quando você precisa para gestão
avançada de ativos da fábrica. O EtherNet/IP ajuda a melhorar a integração,
reduz o tempo de configuração do CCM e permite que você monitore,
localize falhas e diagnostique rapidamente seu CCM usando uma rede que se
comunique com toda a empresa.
Integre facilmente sua rede de operações de produção com a rede
corporativa, ajudando a reduzir o custo de manutenção ao reutilizar recursos
e ferramentas de rede existentes.
Dados de produção de integração total e sistema de negócios perfeitos
removendo uma camada de rede entre os dispositivos e redes de nível
superior sem sacrificar a segurança da rede. As opções Modbus TCP/IP estão
disponíveis para facilitar a integração com sistemas de controle de terceiros.

INTEGRAÇÃO RÁPIDA
Para um maior controle de suas operações, os CCMs
CENTERLINE conectados com EtherNet/IP podem ser
facilmente integrados ao sistema digital de controle
distribuído PlantPAx®, baseado em Logix. O assistente de
integração do software IntelliCENTER fornece:

CCM de MT CENTERLINE 1500
Switch Ethernet
Stratix® 5700

• Adição rápida de dispositivos de controle inteligente de
motor ao Studio 5000 Automation Engineering & Design
Environment™.
• Tempo de programação reduzido por adição automática
de dispositivos inteligentes à árvore de E/S Studio 5000
Logix Designer® com a configuração de rede EtherNet/
IP apropriada.
• Integração simplificada por criação automática de tags
de controlador de dispositivo usando os add-on profiles
do dispositivo.
TECNOLOGIA CONECTADA
Da instalação, configuração até a operação: a tecnologia
IntelliCENTER economiza tempo em cada etapa.
• Economize até 90% de seu tempo de instalação da
fiação com o CCM CENTERLINE pré-configurado e
pré-testado com tecnologia IntelliCENTER.
• Com endereços IP e máscaras de sub-rede préconfigurados para seu CCM, você está pronto para se
comunicar imediatamente com seus dispositivos de
controle inteligente de motor e configurar parâmetros
de dispositivo pela rede.

Software
IntelliCENTER

Studio 5000
Logix Designer

• Use o software Studio 5000® para potencializar
um único ambiente de programação para todos os
dispositivos de controle inteligente de motor.

Para obter mais informações, visite rok.auto/intellicenter
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Soluções compatíveis com a aplicação
para transformar as operações
Conte com a família de CCM CENTERLINE 1500 para opções flexíveis. Selecione
a melhor combinação para sua aplicação de média tensão.
As ofertas incluem uma variedade de tamanhos de carcaça e formatos de
controle:
• Gavetas de linha de entrada

• Controladores de duas
velocidades

• Chaves de interrupção de
carga

• Controladores síncronos

• Controladores de tensão plena

• Controladores de bypass
e entrada do inversor de
frequência (VFD)

• Partidas suaves de tensão
reduzida

• Armários auxiliares

Sincronização multimotor
Para sincronizar os seus sistemas de múltiplos motores, escolha a opção de
inversores de frequência CA de média tensão Allen-Bradley® PowerFlex 6000
e PowerFlex 7000, projetada para uma configuração perfeita. Diferente das
soluções que configuram inversores de média tensão e controladores de motor
como sistemas independentes, a nossa solução integrada cria uma única linha
em um barramento comum.
O resultado? Menos cabeamento, instalação mais rápida, uma dimensão menor,
e menor custo total de propriedade.
Inversor de média
tensão
PowerFlex 6000 e
PowerFlex 7000
Barramento de
frequência fixa

1512M

1512M

1512M

1512M

1512M

M

M

M

M

M

Nossos módulos de controle configuráveis são
praticamente livres de manutenção
Enquanto muitos controladores de motor de média tensão usam dispositivos
eletromecânicos para controle de contator a vácuo, o CCM CENTERLINE 1500
fornece controle digital avançado com nossos módulos de controle IntelliVAC™.
Nossos controles de estado sólido não contêm partes mecânicas. Praticamente
livre de manutenção. Eles oferecem coleta à vácuo consistente e tempos de
saída selecionáveis. Oferecem também tempo de permanência em operação
com perda de potência e proteção anti-toque e anti-frenagem por inversão de
fase.
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Quando se trata de segurança, bom não é suficiente
A segurança começa aqui. Ficamos
acordados à noite para melhorar seus
ambientes industriais de fabricação,
processamento e produção.
Os CCMs CENTERLINE 1500 oferecem
um novo nível de segurança de potência
e controle do motor com nosso novo
dispositivo de aterramento de manutenção
de proteção integrado (IPMG). Essa inovação
aterra todas as conexões do lado da carga e
cabos de carga com o giro de uma alavanca –
eliminando a necessidade de conectar
manualmente os perigosos dispositivos de
aterramento temporários.
O dispositivo IPMG aprovado pela UL:

• Aterra automaticamente todas as
conexões do lado da carga e cabos de
carga
• Elimina o incômodo uso de pino-bola de
aterramento e conjuntos de cabos de
aterramento temporários
• Aterra a saída (conexões do lado da
carga) sem abrir a porta da célula de
potência do CCM
• E se incorpora perfeitamente em uma
célula de energia do CCM CENTERLINE
1500.

Aumente a segurança e a eficiência da produção
Reduza os custos de capital e operação
Cada CCM CENTERLINE 1500 inclui materiais e recursos projetados para
melhorar o desempenho e a proteção em ambientes agressivos, oferecendo ROI
de longo prazo. Independentemente de onde você faz negócios, você receberá
suporte incomparável de um único fornecedor para atender todas às suas
necessidades de controle do motor.

1

COMPARTIMENTO DE BAIXA TENSÃO ISOLADO
• O painel basculante de fácil acesso contém todos os componentes de baixa tensão
do CCM
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• Permite o teste e localização de falhas da célula de potência sem exposição à
média tensão.
• Pintado de branco para alta visibilidade
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COMPARTIMENTO DE CÉLULA DE POTÊNCIA ISOLADO
• Chave de isolamento com interrupção sem carga integrada fornece isolamento
visual e proteção contra o acesso a peças em tensão
• Amplo espaço para conexões de cabo de carga isoladas para maior segurança
• Entrada/saída do cabo superior ou inferior.
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INTERTRAVAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO SIMPLES PARA SERVIÇO
PESADO
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• Intertravamentos de chave de isolamento com interrupção de carga impedem a
abertura da chave quando o contator é energizado ou se a porta de média tensão
estiver aberta
• Intertravamento de alavanca mecânica ajuda a manter as portas fechadas quando
a célula de potência é energizada
• Os contatos auxiliares com inversor positivo proporcionam um intertravamento
de segurança dos circuitos de controle
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COMPONENTES ESTRUTURAIS PARA SERVIÇOS PESADOS
• Canais de montagem facilitam a instalação.
• Projeto modular simplifica a manutenção.
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Tecnologia ArcShield — ajudando a manter as pessoas e as
operações seguras
A tecnologia ArcShield ajuda a reduzir riscos de arco
elétrico e fornecer maior proteção contra falhas de arco
elétrico interno

Segurança Elétrica no Local de Trabalho da National
Fire Protection Association (NFPA) e o Instituto de
Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE).

Você não pode prever quando ocorrerá uma explosão de
arco elétrico. Portanto, especificar centros de controle
de motores com um design resistente a arco elétrico é
extremamente importante. Uma maior ênfase foi dada
para conhecer os perigos do arco elétrico em normas
como o Código Elétrico Nacional (NEC), Norma para

Uma explosão de arco pode ser resultado de muitos
fatores, incluindo ferramentas caídas, contato acidental
com sistemas elétricos, acumulação de poeira
condutora, corrosão, roedores ou procedimentos
de trabalho impróprios. Quando um destes ocorre,
o ArcShield pode ajudar a reduzir o risco e fornecer
proteção contra um incidente de arco elétrico.

Placa de alívio de
pressão no topo da
unidade

Dobradiças de porta
robustas e travas em
vários pontos

Estrutura fortemente
reforçada (suportes e
placas)

Bitola de aço pesado nas portas,
nas placas laterais, do topo e
traseiras.

Janela de visualização na porta de
média tensão para o status chave de
isolamento

Compartimento de baixa tensão
• O painel reforçado protege o pessoal caso ocorra um arco elétrico com
a porta aberta (Resistente a arco Tipo 2B ou IEEE C37.20.7, Tipo 2B)
• O circuito do “Normal-Off-Test” impede retroalimentação da tensão
média através do transformador de controle no modo “Test”.
• Fornece recurso de teste de circuito de controle off-line.
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Soluções personalizadas
Os CCMs CENTERLINE com tecnologia ArcShield estão disponíveis em várias
configurações:
• Gavetas de entrada

• Controladores com reversão

• Gabinetes de uma altura e duas
alturas

• Armários auxiliares

• Partida suave SMC-50

Testado para atender aos padrões de segurança
O CCM CENTERLINE 1500 com ArcShield atende aos rigorosos requisitos IEEE C37.20.7, Tipo 2B Conformidade de
Acessibilidade para resistência ao arco elétrico. Somente o equipamento que atende a esses cinco níveis de critérios
durante os testes de arco elétrico está em conformidade:
CRITÉRIOS
1. Portas e tampas não abrem (inclinação permitida)
2. Nenhuma peça é ejetada do equipamento
3. O arco não queima quaisquer furos no exterior da estrutura testada (nos
planos aplicáveis para o nível de acessibilidade)
4. Os indicadores de teste de algodão não tratado não devem inflamar-se ou ser
perfurados
(equivalente a roupas típicas de trabalho industrial)
5. As conexões de terra permanecem efetivas

Além disso, a norma IEEE C37.20.7 define os tipos de acessibilidade. Acessibilidade tipo 2B significa que o CCM fornece
proteção perimetral completa — na frente, traseira e laterais do equipamento — além de acesso a um compartimento de
baixa tensão designado mesmo sob uma condição de falha de arco elétrico. Dessa forma o pessoal continua protegido
mesmo quando a porta de baixa tensão está aberta para manutenção.

Um CCM CENTERLINE 1500 totalmente integrado com Tecnologia ArcShield e um inversor CA PowerFlex 7000 MV
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Entendemos os desafios
das aplicações industriais

Certificações

PARTIDA SUAVE DE TENSÃO REDUZIDA SMC™-50

A UL é uma empresa global independente de
ciência da segurança que oferece experiência
em cinco negócios estratégicos principais:
segurança do produto, meio ambiente, vida e
saúde, serviços de conhecimento e serviços
de verificação. Quando você vê o símbolo UL
em um produto, isso indica que a UL testou
e avaliou amostras representativas daquele
produto e determinou que ele atende aos
requisitos da UL e da Associação de Normas
Canadenses (CSA).

Para uma flexibilidade máxima, escolha uma
configuração do CCM MV CENTERLINE 1500 que integre
um módulo de controle SMC-50. Este controlador
de estado sólido compacto e multifuncional inclui
sobrecarga eletrônica integrada e bypass integral.
O controlador SMC-50 oferece uma gama completa de
modos de partida e parada como padrão, incluindo:
• Partida suave*
• Parada suave
• Partida com limite de corrente*
• Desaceleração e aceleração linear sem sensor*
• Partida de rampa dupla
• Partida com controle de torque
• Tensão plena
• Controle de bomba
As opções SMC-50 incluem um controlador combinado
para novas instalações, um controlador retrofit
projetado para trabalhar em conjunto com um iniciador
fornecido pelo cliente e uma opção de OEM modular para
aplicações de máquina.
*com impulso de partida selecionável

UL 347 PARA CENTROS DE CONTROLE DE
MOTORES DE MÉDIA TENSÃO

A norma UL para centros de controle de
motores de média tensão é a UL 347. A UL 347
substitui a NEMA ICS 3-2005 e inclui o
seguinte:
• Centros de controle de motores para
uso em circuitos com correntes de
curto-circuito disponíveis não superiores
a 50.000 Arms simétrico
• Aplica-se a centros de controle de
motores trifásicos de 50 e 60 Hz
classificados não mais de 7.200 Vca
O CCM CENTERLINE 1500 atende aos
seguintes padrões:
• CSA Equipamento de controle industrial
C22.2, nº 253 (harmonizado com a UL 347)
• ANSI, Transformadores de instrumentos
C57.13
• IEEE
• NEC
• OSHA
• NEMA, Controladores de média tensão
classificados 1.501 a 7.200 Vca ICS 3-2

O módulo de controle SMC-50 inclui
comunicações de DPI integradas,
programação de teclado e quatro contatos
auxiliares programáveis.
Para novas instalações, a solução completa de controle do motor possui
um projeto eficiente de duas alturas. Uma solução de retrofit também está
disponível para aplicações de controlador de não reversão de tensão plena
existentes.
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Centros de controle de motores CENTERLINE 1500
Disponíveis em uma ampla gama de configurações, de partidas SMC
diretas a estado sólido, os CCMs CENTERLINE 1500 NEMA de média
tensão proporcionam a flexibilidade para selecionar a melhor combinação
para a sua aplicação.

Centros de controle de motores CENTERLINE 2100
Os CCMs CENTERLINE 2100, líderes na indústria, oferecem controle
e potência de baixa tensão integrados em um tamanho robusto e
centralizado que atende às normas da UL e NEMA e oferecem o máximo
de segurança, desempenho e confiabilidade.

Centros de controle de motores CENTERLINE 1500
Projetados para atender a ampla gama de requisitos da aplicação da IEC
do mundo inteiro, os CCMs CENTERLINE 2500 de baixa tensão oferecem
unidades fixas ou extraíveis, colunas de alta densidade e projetos
padrão de tipo totalmente testados.

Para obter mais informações, visite rok.auto/mvmcc
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A experiência certa, na hora certa.
Capacitamos sua jornada de transformação digital e seu ciclo de vida com nosso amplo
conhecimento da área.

SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
Transformação digital e o
Connected Enterprise
Análise de dados/ciência de
dados
Tecnologia corporativa

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

SERVIÇOS
CONECTADOS

SERVIÇOS DE CAMPO

SERVIÇOS DE
PESSOAL

Principal prestador de
serviços de automação (MAC)

Cibersegurança e redes de
TO

Reparo de ativos,
remanufatura e gestão

E-learning

Modernização e migração
engenharia

Serviços gerenciados

Avaliação e reparação de
segurança

Automação FEED/FEL

Gestão e implementação de
projeto e programa

Gestão de risco e segurança

Lançamentos globais

Infraestrutura de TO como
serviço

Treinamento virtual e
conduzido por instrutor
Avaliações de pessoal

Suporte técnico no local

Suporte remoto

Realidade virtual/realidade
aumentada

Análise preditiva/prescritiva

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 da Rockwell Automation ou visite: rok.auto/lifecycle.

Connect with us.
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