
Os centros de controle de motores CENTERLINE® 2500  
pré-configurados economizam até 90% do tempo  
de desenvolvimento, comissionamento e instalação.  
E isso é apenas o começo.

Uma solução inteligente 
para integrar o controle 
de motor da fábrica



Tecnologia de controle de motor 
expansível, mais inteligente, segura 
e protegida
Você precisa de um parceiro no qual você pode confiar.

A Rockwell Automation projeta soluções de controle de motor para as 
indústrias mais exigentes em todo o mundo. E os clientes são unânimes, os 
resultados incluem aumento de produtividade, segurança e confiabilidade ano 
após ano.

Integrando o controle do motor em um pacote centralizado, os centros de 
controle do motores CENTERLINE (CCMs) são a escolha inteligente para 
produção e processamento inteligentes há mais de 50 anos. 

Com muitos componentes inteligentes e opções personalizadas disponíveis, 
oferecemos soluções personalizadas para atender às necessidades mais 
exigentes de energia, controle e informações. Tudo é construído em uma 
plataforma comum. E ela entrega o máximo em segurança, atendendo a todas 
as normas IEC.

Os CCMs CENTERLINE 2500 são ideais para clientes que desejam aproveitar 
a mesma arquitetura, componentes, linguagem de programação e rede, 
independentemente da localização. E eles sabem que receberão suporte 
inigualável de um único fornecedor e que é líder do setor.

Aumente sua produtividade
Os Centros de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500 para 
mercados IEC são:

Expansíveis – Integre todas as suas necessidades de controle de motor em 
um pacote centralizado compacto. O CCM foi projetado com compatibilidade 
retroativa para gavetas fixas ou extraíveis e oferece alta densidade de gavetas.

Mais inteligentes – Quando integrados com a tecnologia IntelliCENTER®, os 
CCMs CENTERLINE usam controles de motor inteligentes em combinação com 
a rede EtherNet/IP™ integrada e software pré-configurado para melhorar o 
desempenho fornecendo acesso em tempo real às informações. Isso permite 
controlar, monitorar e manter as operações de qualquer local.

Mais seguro – Em combinação com as opções de segurança padrão integradas 
em cada CCM CENTERLINE, recursos de segurança adicionais incluem 
as opções ArcShield™ e SecureConnect™ projetadas para atender ao seu 
programa de segurança.

Mais seguro – Uma solução de controle de motor centralizado permite um 
controle mais rígido de seus ativos sensíveis. Além disso, os centros de 
controle de motores CENTERLINE são projetados para atender ao mais 
novo padrão ISA/IEC 62443-3-3, proporcionando maior tranquilidade contra 
ameaças físicas e cibernéticas.
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Os centros de controle de motores CENTERLINE 2500 integram seu motor indus-
trial em um único pacote eficiente, centralizado e pronto para uso. 

Disponível com controle inteligente do motor e dados operacionais conectados em 
tempo real, o CCM pode ajudar a aumentar a disponibilidade, produtividade, segu-
rança e economia de energia. 

• Atende à IEC 61439-1, 61439-2
• Corrente nominal de até 4000 A
• Capacidade de interrupção de curta 

duração (Icw): até 100 kA
• Tensão operacional de até 690 V

• Grau de proteção do gabinete até IP54 
• Contenção de falha de arco elétrico 

segundo IEC/TR 61641

Controle centralizado de motor projetado de acordo 
com os padrões IEC 61439-1 e 61439-2 

3



4

Tecnologia IntelliCENTER 
Nossa tecnologia apresenta EtherNet/IP integrado, 
controles inteligente de motores e software de monito-
ramento 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 monito-
rar e diagnosticar seu CCM de qualquer lugar, o que:

• Reduz o tempo de configuração e integração

• Aprimora as 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 comple-
xa 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. 

DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Os CCMs com tecnologia IntelliCENTER combinam con-
trole inteligente de motores e dispositivos de proteção 
com capacidades de diagnóstico e comunicação em 
redes avançada para lhe dar uma visão por dentro de sua 
aplicação de controle de motores.

SOFTWARE INTELLICENTER

O software IntelliCENTER® fornece a janela mais moder-
na para seu CCM. O software fornece diagnósticos em 
tempo real e documentação do CCM para maximizar o 
desempenho do CCM e dos equipamentos relacionados.

A tecnologia IntelliCENTER 
fornece acesso remoto a dados 
e localização de falhas. 
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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:

• 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 pré-
configurados 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.

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

Software 
IntelliCENTER

Studio 5000 
Logix Designer

Switch Ethernet 
Stratix® 5700CCM de BT CENTERLINE 2500

Conecte a empresa inteira
Mais informações — onde você precisa e quando você precisa para 
gestão avançada de ativos da fábrica. A 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.
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Os CCMs CENTERLINE 2500 são projetados para aumentar a segurança industrial e mitigar riscos – enquanto 
aumentam o desempenho e a confiabilidade. Por mais de 50 anos, esses CCMs têm sido os líderes do setor quando 
se trata de ajudar os clientes com controle de motores e potência, atendendo aos padrões do setor. Cada CCM 
CENTERLINE é construído com uma base estrutural com projeto padrão de alta qualidade e materiais que fornecem 
o primeiro nível de proteção.

Segurança desde o projeto

Guilhotinas Automáticas – Isole e minimize a 
exposição ao barramento de força vertical energizado 
quando a unidade for removida, aumentando a 
segurança do pessoal.

Espessura da chapa metálica
– Tampas das canaletas horizontais: 2 mm

– Placas laterais/traseiras/inferiores: aço 2...2,5 mm

– Portas: aço 2...2,5 mm

– Portas ArcShield: aço 2,5...3 mm

Barramento horizontal e vertical – Sistema de fixação 
por dois parafusos, rosqueados com máquina, para 
a conexão de barramento horizontal para vertical 
traseiro, reduz a manutenção e a exposição a tensões 
perigosas. Um barramento isolado está disponível.

Isolamento estrutural – Duas folhas laterais por coluna 
fornecem isolamento entre as colunas, impedindo que 
as falhas se propaguem para seções adjacentes.

1

2

3

4

Barramento de força vertical Padrão com – 300 A 
acima e 300 A abaixo do barramento horizontal para 
uma capacidade efetiva de 600 A por seção Expansível 
até 600 A/1200 A.

Isolamento da unidade – As bandejas sólidas de 
suporte da unidade superior e inferior fornecem um 
isolamento excepcional da unidade para impedir que 
uma única falha se espalhe em cascata para todo o 
gabinete, e limita os danos ao equipamento.

Componentes com certificação IEC – Inversores 
Allen-Bradley®, botões pulsadores, luzes piloto, 
chaves seletoras, contatores e partidas oferecem 
desempenho comprovado e previsível durante toda 
a vida útil do produto, para ajudar a maximizar a 
segurança, eficiência e desempenho do seu CCM.

Intertravamentos – Com mecanismo de 
intertravamento versátil, a unidade não pode 
ser inserida ou retirada quando a manopla da 
seccionadora está ligada.
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Tecnologia ArcShield
O CCM CENTERLINE 2500 com ArcShield™ oferece 
proteção adicional contra o risco de arco elétrico 
perigoso e ajuda a proteger sua equipe se um arco 
elétrico ocorrer dentro do CCM. Essa proteção também 
ajuda a reduzir o tempo de parada, minimizando os 
danos potenciais ao equipamento.

Mesmo com maior conscientização sobre os riscos de 
arco elétrico, ainda existe o risco de geração de arco 
interno. 

Uma explosão de arco elétrico pode ser resultado 
de muitos fatores, incluindo queda de ferramentas, 
contato acidental com sistemas elétricos energizados, 
acumulação de poeira condutora, corrosão, roedores ou 
procedimentos de trabalho impróprios. Se isso ocorrer, 

a tecnologia ArcShield pode ajudar a reduzir o risco e 
fornecer proteção contra um incidente de arco elétrico.

Os CCM CENTERLINE 2500 com ArcShield são testados 
com validação de terceiros em relação ao padrão IEC/
TR 61641 que define os testes sob condições de arco 
elétrico devido a falha interna. Testes abrangentes 
conduzidos conforme a Edição 3.0, 2014-1, aprovaram 
os requisitos da Classe A (atende aos critérios 1 a 5) 
para o barramento principal e o lado da alimentação 
da gaveta e da Classe C (atende aos 
critérios 1 a 7) para todos os testes 
de lado da carga da gaveta. Testado 
e certificado para 480 V, 65 kA por 
300 ms.

Travas resistentes  
a arcos elétricos

Sistema de alívio  
de pressão

Guilhotinas automáticas

Coberturas isolantes 
em placas de fecha-
mento de extremi-

dade de barramento 
horizontal

Defletores de arco 
elétrico

Placa de fechamento/
ventilação 
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Além dos recursos de segurança padrão incorporados 
aos CCMs CENTERLINE, a tecnologia ArcShield oferece:

• Gabinetes com ventilação frontal especializada para 
ajudar a proteger o pessoal que fica na frente do CCM

• Ventilação interna que direciona os gases de 
escapamento pela parte superior do gabinete do 
CCM e para o sistema de alívio da pressão, sem a 
necessidade de condutos extras.

• Um sistema de alívio da pressão projetado para 
descarregar os gases de escapamento pela parte 
superior do gabinete, longe do pessoal

• Portas mais espessas com dobradiças reforçadas e 
travas da porta de manutenção da resistência ao arco 
elétrico que podem resistir à alta pressão interna de 
uma explosão de arco e manter a porta travada para o 
CCM durante uma falha de arco elétrico

• Capas isolantes nas placas de fechamento do 
barramento horizontal (nas colunas de extremidade) 
que impedem “queimadura indireta” de falhas de arco 
elétrico no compartimento do barramento horizontal

• Fixação estrutural adicional em ambas as extremidade 
da coluna para suportar a pressão interna alta de uma 
explosão de arco elétrico

Disponibilização de uma tecnologia opcional de 
detecção de corrente e ótica, proporcionando ainda 
mais proteção.

Um novo padrão 
de segurança

Gavetas SecureConnect™ 
Tecnologia SecureConnect – Gaveta de extração  
com a porta fechada:

• Porta permanece fechada durante a remoção  
ou inserção

• Alavanca de extração e mecanismo de trava  
localizados externamente

• Não são necessárias ferramentas para o 
movimento da unidade

• Indicações e etiquetas claras com parada positiva  
em cada posição

• Mecanismo de travamento em cada posição

• Aumente a segurança durante a substituição, 
minimizando a manutenção e o tempo de parada
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CCMs CENTERLINE 2500 com inversores de frequência 
PowerFlex da série 750 e 520 e partidas Direct On 
Line agora podem suportar classificações de nível de 
segurança como um pedido padrão. 

Isso inclui os arquivos e subsistemas de suporte 
SISTEMA até SIL 3, PLe, categoria 4, o que facilita o 
projeto e a instalação de um sistema de segurança.

Os CCMs com segurança funcional são:

Expansíveis – Podem ser aplicados a várias unida-
des e aplicações de zonas com vários motores

Inteligentes – Arquitetura de controlador com fio 
ou rede integrada 

Mais seguro – Unidades pré-configuradas com 
garantias de nível de desempenho de segurança

Mais seguras – Parte de uma arquitetura habilitada 
para segurança

Opções de controle do motor
Inversores de frequência disponíveis como pedido 
padrão:
• Subsistemas PowerFlex 750 até SIL 3, PLe, CAT 4

• Subsistemas PowerFlex 520 até SIL 3, PLe, CAT 3

Partidas de segurança disponíveis como pedido padrão:
• Partida reversível e não reversível até SIL 3, PLe, CAT 3

Subsistemas de distribuição de segurança disponíveis 
como pedido especial:
• Zonas de segurança do motor único/múltiplo até SIL 3, 

PLe, CAT 4

• Zonas de segurança configuráveis do software/rede 
até SIL 3, PLe, CAT 4

Exemplos de funções de segurança de parada de 
 emergência multimotor:
• CAT 1 Cabeado usando relé de segurança 

• CAT 3 Cabeado usando relé de monitoramento de 
segurança

• CAT 3 Híbrido usando 1734 E/S remota de segurança

• CAT 3 Segurança integrada 

Unidades Guardmaster
O logotipo Guardmaster® é adicionado à porta 
da unidade CCM para partidas Direct On Line 
selecionadas, unidades de inversor PowerFlex 
série 750 e PowerFlex 525 com segurança 
funcional.

A etiqueta indica que o plano de verificação e validação 
foi implementado:

• Os testes são realizados e documentados na fábrica 
antes do envio do pedido 

• Concluído para cada unidade que possui o adesivo

Segurança funcional por padrão 
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Para mais informações sobre certificação de produtos, visite: rok.auto/certifications

Diretrizes CE Normas Certificações
2011/65/EU  Diretriz de restrição 

de substâncias 
perigosas (RoHS)

2014/30/EU  Diretriz de 
compatibilidade 
eletromagnética

EMC2014/35/EU  Diretriz de baixa 
tensão

EN 61439-1:2011 
EN 61439-2:2011 
EN 60204-1:2006 + A1:2009 
EN 63000:2018 
GB 7251.12-2013 
GB/T 7251.12:2013 
ICC-ES AC156 
IEC/TR 61641:2014 
IEC 61439-1:2011 
IEC 61439-2:2011 
IEC 60529:2013 
ISO/IEC 17067:2013

ABS  
CE  
CCC  
DEKRA 
EAC 
RETIE 
Seismic 
SII  
UKCA

Certificações
CCMs CENTERLINE 2500 passam por um rigoroso processo de certificação para garantir que aten-
dam aos padrões globais atuais. Fornecido a partir de instalações ISO 9001, o equipamento atende 
aos requisitos globais de eletricidade, desempenho e segurança.
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Saiba mais em rockwellautomation.com

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. 

A família de CCMs CENTERLINE

Centros de controle de motores CENTERLINE 2500
Projetados para atender a ampla gama de requisitos de aplicação da 
IEC em todo o mundo, os CCMs CENTERLINE 2500 oferecem gavetas 
fixas ou extraíveis, colunas de alta densidade e projetos padrão de tipo 
totalmente testados. 
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vendas da Rockwell Automation ou visite: rok.auto/lifecycle.

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. 

Conecte-se conosco.

https://www.rockwellautomation.com/en-in/capabilities/lifecycle-services.html 
www.rockwellautomation.com.br
www.rockwellautomation.com.pt
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation/
https://twitter.com/ROKAutomation 1

