
Armor™ PowerFlex® motor kontrolü çözümleri – akıllı, 
güvenli, emniyetli ve kolay olması için tasarlanmıştır

En Zorlu Uygulamalarınız için 
On-Machine™ Motor Kontrolü 
Çözümleri



Neden bir On-Machine çözümüne ihtiyacınız var? Birçok sebepten 

ötürü. Eğer ihtiyacınız olan kurulum ve duruş sürelerinin azaltılması 

ise bir On-Machine çözümü sizin için doğru tercih olabilir. Tesis 

alanınız biraz dar mı? Plansız bir duruşun hızlı şekilde düzeltilmesi 

kârlılığınızı olumlu etkileyebilir mi? Cevabınız evetse, On-Machine 

çözümünü bir deneyin.

On-Machine çözümleri endüstri trendlerini sıfır kabinli mimarilere 

doğru desteklemektedir. Bu çözümler kurulum maliyetlerinizi 

düşürebilir ve makine boyutlarını küçültebilir. On-Machine çözümleri 

daha ölçeklendirilebilir ve esnek bir tasarım çözümü sunulmasına 

yardımcı olur. Ek olarak, On-Machine çözümleri ihtiyaçlarınız 

değiştikçe daha kolay ve hızlı değişim sağlanmasına yardımcı olur.

On-Machine fonksiyonu makineleri daha hızlı ve daha kısa süre 

içerisinde inşa etmenize yardımcı olabilir. Bu fonksiyon, üretiminizi 

devam ettirmeniz için kaynaklarınızı daha verimli kullanmanızı sağlar. 

Aynı zamanda yeni nesil pazar çözümleri üzerinde çalışmanıza 

imkan tanır. Daha fazla makinenin daha hızlı inşa edilmesi cironuzu 

artırırken teslim sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç? 

Daha mutlu müşteriler.

ON-MACHINE 
ÇÖZÜMLERI
Dar Alanlara Büyük 

Güç Sıkıştırın

Allen-Bradley  •  Armor PowerFlex  |  02

Armor PowerFlex Sıfır Kabinli Tasarıma Imkan Tanır



Armor PowerFlex motor kontrolü çözümleri ile On-Machine motor kontrolünü bir üst seviyeye çıkarıyoruz. 
Akıllı, güvenli, emniyetli ve kolay – Armor PowerFlex sürücüler, uygulama ihtiyaçlarınızın karşılanmasına 
yardımcı olabilecek ölçeklenebilir çözümdür.

Sizin için önemli olan operasyonları hızlı bir şekilde 
çalışır duruma getirmekse, bir Armor PowerFlex 
motor kontrolü çözümü yardımcı olabilir. İster 
OEM isterse de son kullanıcı olun zamanınız hep 
değerlidir. Armor PowerFlex sürücüler ve Logix 
kontrol platformunuz tek bir kullanıcı dostu yazılım 
ortamını paylaşır. Paylaşımlı bir platform bulunması 
birleştirilmiş bir sistem tasarlanmasını, entegre 
edilmesini ve bakımını daha kolay ve hızlı hale getirir. 
Daha verimli devreye almak sizce kulağa nasıl 
geliyor? Entegre başlatma sihirbazı, esnek montaj 
seçenekleri ve hızlı bağlantı kabloları kurulum 
süresini kısaltmanıza yardımcı olabilir.

ARMOR POWERFLEX SIZIN YAPMAK 
ZORUNDA KALMAMANIZ IÇIN AĞIR IŞLERI 
YAPIYOR

Ekipmanınızın temiz tutulması bir zorunluluktur. 
Armor PowerFlex sürücüler yıkamaya karşı dayanıklı 
şekilde tasarlanmıştır, yani ortamınız için uygundur. 
Elbette bundan ibaret değiliz. Armor PowerFlex 
sürücülerdeki entegre ağ bağlantılı güvenlik, 
makine tasarımını basitleştirmenize ve komponent 
fazlalıklarını minimuma indirmenize yardımcı olur.

 Armor PowerFlex motor kontrolü çözümlerini 
seçerek personelinizi ve yatırımınızı koruyun.

TASARIMA ENTEGRE EDILEN 
DAYANIKLILIK VE GÜVENLIK

Şirketiniz sistemleri güvenilir şekilde çalıştırmanız 
için size güvenir. Önleyici bakım ile cihaz 
arızalarının bir adım ötesine geçebilirsiniz. Önleyici 
bakım, Armor PowerFlex sürücünüz içerisindeki 
komponent ömrünü izler. Yüksek maliyetli plansız 
duruş sürelerini önlemeye yardımcı olmak için 
bakımı tahmin eder ve planlar. Bir arıza meydana 
gelmesi halinde, Otomatik Cihaz Yapılandırması 
ile duruş süreleri sonrasında daha hızlı yeniden 
başlatma gerçekleştirebilirsiniz.

DAHA FAZLA VERI ILE NELER 
YAPABILIRSINIZ?

YENİ NESİL  
Allen-Bradley® On-Machine sürücüler
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AKILLI.  GÜVENLI.  EMNIYETLI.  BASIT.

5…10 Hp



müşteri değeri: 

pazara sunma 
süresini kısaltın

daha düşük maliyet

kurulumu daha hızlı

ayarı ve devreye 
alınması daha hızlı

amaca yönelik tasarım

ARMOR POWERFLEX ÖZELLIKLERI

MALIYET

KURULUM

• Yerel bağlantı kesme ve dinamik frenleme gibi çok sayıda 
kontrol fonksiyonunu ortak bir çözüm içerisinde birleştiren 
entegre bir çözüm. Bu fonksiyon; tasarım, kurulum ve 
entegrasyon süresini kısaltır.

• On-Machine ile özel panoları ortadan kaldırarak sahada 
daha hızlı kurulum ve tasarım değişikliği

• Sahadaki tüm bağlantılar için hızlı bağlantı kesmeye sahip 
kablolar, içerideki manuel kablolama hataları nedeniyle 
oluşan test arızalarını minimuma indirir.

• Premier Integration, tasarım, ayar, çalışma ve bakımdan 
itibaren tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunar ve verilere 
kurum içerisinden erişime imkan tanır.

• Tüm Armor PowerFlex portföyü genelinde ortak, 
basitleştirilmiş bir iş akışı ile kullanım kolaylığını hayata 
geçirir.

• Ağ bağlantılı güvenlik, karmaşıklık ve eğitim ihtiyacını 
azaltan ortak bir yazılım ve donanım deneyiminden 
yararlanarak uygun maliyetli makine güvenliği uygulaması 
sağlar.
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daha hızlı 
devreye 

alma

güvenlik 
maliyetinde 

azalma

önleyici bakım

daha kısa ortalama 
tamir süresi

arıza bulma kolaylığı

DURUŞ SÜRESI 
ÖNLEME 

• Önleyici bakım için gerçek zamanlı cihaz verileri ve daha 
yüksek seviye analitik modellere erişim.

• Entegre Saha Elemanları Seviye Zinciri özelliğini kullanan 
dayanıklı, hataya karşı toleranslı gigabit EtherNet/IP™ ağı.

• Otomatik Cihaz Yapılandırma, hızlı hata giderme ve 
değişime imkan tanır.

duruş süresi 
maliyetlerini 

azaltma

monte 
edilecek 
daha az 

parça

hataları 
azaltın 

daha küçük 
panolar 
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Armor PowerFlex

PLC kullanılamadığında lokal 
kontrol için HOA tuş takımı. 

Daha esnek lokal kontrol için 
düğmeler kullanıcı tarafından 

programlanabilir.

Lokal durum teşhis bilgisi, operatörün 
durumu hızlı bir şekilde bilmesine ve 
sorun olduğunda arızayı bulmasına 

yardımcı olur.

Entegre kullanıcı girişleri ve 
çıkışları ile makine tasarımını 

kolaylaştırın.

İki port bulunan EtherNet/IP gigabyte 
siviç, ağı yüksek hızlı hale getirir.

Lokal, kilitlenebilir bakım 
bağlantı kesme; motora 
minimum kesinti ile güvenli 
bakım yapmanıza imkan tanır.

Entegre güvenlik girişleri ve 
çıkışları, emniyet cihazlarını 
kolayca güvenlik otomasyon 
sistemine bağlamanızı sağlar.

Kesintisiz beslemeli 24V DC yardımcı güç 
kaynağı, 3 fazlı güç kapalı olduğunda dahi 
cihazı yapılandırmanıza olanak sağlar. 
Opsiyonel dahili güç kaynağı

1..3 HP  
0,75…2,2 kW Pano
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Statik IP adresinizi beş özel 
adres grubu içerisinden seçin.

Dinamik frenleme modülü 
hızlı bağlantı kesme özelliği, 
koruma amacıyla rezistörü 
dahili olarak aşırı sıcaklığa 

entegre eder.

Tasarım kolay yıkamaya 
imkan tanır ve bu sayede 
daha düşük kirlenme riski 

söz konusudur.

Standartlaştırılmış hızlı 
bağlantı kesme özelliğine 

sahip motor kablosu 
düzeneği, kurulum 

karmaşıklığını ortadan 
kaldırır.

Test noktaları; DC bus ve 
motor gerilimi durumunu 

bakım işlemleri öncesinde 
güvenle doğrulamanıza 

imkan tanır. 

Kesintisiz beslemeli 3 faz ve 
yardımcı güç, maliyet azaltma 
ve daha hızlı kurulum sağlar. 

Armor PowerFlex1..3 HP  
0,75…2,2 kW Pano



Modeller Standard 35E ve Safety 35S

Güç Aralığı 0,75…7,5 kW/1…10 Hp (11…14 kW/15…20 Hp gelecek sürümü)

VFD Kontrol V/Hz, Sensorless Vector Control (SVC), Economizer SVC motor, Kapalı Döngülü Hız Vektörü Kontrolü, Pozisyon Kontrolü*

Motor Tipi Desteği Endüksiyon motorları (IM), Yüzeye Monte Edilen ve Dahili Sabit Mıknatıslı Motor (SPM ve IPM), Senkron relüktans motor* 
(SynRM)

Enkoder Artımlı enkoder, AqB, sinüs-kosinüs, hyperface

Motor Aşırı Yük Sınıf 10, I2t güç kaybı muhafazası ile

Bakım Bağlantı Kesme Kilitleme koşulu ile durum açma/kapatma (Ağ Durumu ile)

Yüksek Hata SCCR 100 kA’ya kadar

Ağ Yıldız, Doğrusal ve ring topoloji ; Çift Port ; port başına 1000 Gbps ; Statik ve Dinamik IP adresleme 

Haberleşmeler EtherNet/IP, Dahili siviç, Saha Elemanları Seviye Zinciri (DLR), CIP™

Emniyet CIP Security ; IEC 62443-4-2 Emniyetli Endüstriyel Otomasyon*

Yapılandırma Studio 5000® Ek Profil, Otomatik Cihaz Yapılandırmayı destekler, şebekeden bağımsız yapılandırma

DeviceLogix™ * Ayrık I/O, analog, hesaplama, makro fonksiyonlar

Fonksiyonel Güvenlik

Fiziksel bağlantılı güvenlik (STO, SS1(t))
Ağ güvenliği (STO, SS1, Güvenli I/O, ve SBC)
İlerletilmiş emniyet (SLS, SDI, SPC)
Özellik: SIL2…3, Kategori 3…4, Performans seviyesi (PL) Güvenlik performansı ve risk değerlendirmesi bazlı Pld…PLe. 

Fonksiyonel Güvenlik 
Performansı

SIL CL2, PLd, CAT3 enkoder bazlı güvenlik
SIL CL3, PLE, CAT4 STO, SS1(t)
SIL CL3, PLE Güvenlik I/O 

Güvenlik I/O 2 çift CH girişi veya 4 tek CH girişi, 1 Güvenlik Çift kutuplu çıkış 

Dijital I/O 4 Giriş ve 2 yapılandırılabilir nokta
Güvenlik girişleri kullanıldığında maksimum 10 standart giriş 

Hızlı Bağlantılar (QC) QC standarttır. Tünel için destek mevcuttur. 3 fazlı ve yardımcı güç kesintisiz beslemeli olarak bulunur. 

Ortam -25 C…+55 °C (-22…+131 °F) ortam sıcaklığı
IP54…IP66, Tip 4/12, hijyenik uyumlu tasarım

Cihaz Durum Bilgileri Kapsamlı lokal ve ağ durumu. Detaylı hata bilgileri, önleyici bakım, zaman damgalı olay günlüğü, proses değişkeni izleme

Düşük Kurulum Maliyeti
Enerji tasarruflu, kompakt boyut, hızlı bağlantılar, entegre güvenlik ve emniyet, seçilebilir ikili motor profili, entegre dinamik 
fren koruması, lokal kontrol modu, yapılandırılabilir tuş takımı, entegre motor ve EM freni, entegre enkoder desteği, her 
motorda çalışma, dahili güç kaynağı ve lokal bağlantı kesme

Kurulum/Montaj Yatay: 0°, 90° ve 180°
Dönüş: Yatay eksen boyunca: +/-60°

Global Sınıflandırma

• UL listeli
• Grup Motor Kurulumu için cULus Listeli
• CE İşaretli
• RCM
• EN61508
• IEC 62443-4-2, emniyet
•  ATEX, Grup II Kategori (3) GD Uygulamaları, 

ATEX Onaylı Motorlar ile
• KCC

• EAC
• SEMI F47
• AB RoHS, BSMI RoHS (Tayvan) Çin RoHS
• NFPA 70’i karşılamak üzere tasarlanmıştır
• NFPA 79’u karşılamak üzere tasarlanmıştır
• NEMA ICS 7.1
• EN61800-3 Kategori C2 ve C3
• EN61000-6-4 CISPR11 Grup 1 Sınıf A
• ODVA

Erişilebilirlik Referans Armor PowerFlex Sürücü Teknik Özellikleri, yayın 35-TD001

*gelecek sürüm

ARMOR POWERFLEX ÖZELLIKLERI
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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 mühendisliği

Program yönetimi, proje 
yönetimi ve uygulama

Global sunumlar

OT ağları ve siber güvenlik

Yönetimli hizmetler

Hizmet olarak OT altyapı 
temini

Uzaktan destek

Kestirimci/öngören analiz

E-öğrenim

Eğitmen eşliğinde ve 
sanal eğitim

Personel 
değerlendirmeleri

Sanal gerçeklik/ 
artırılmış gerçeklik

Varlık onarımı, yeniden 
üretim ve yönetim

Güvenlik değerlendirmesi 
ve çözümler

Sahada teknik destek

DANIŞMANLIK 
HIZMETLERI

PROFESYONEL 
HIZMETLER

BAĞLANTILI 
HIZMETLER

PERSONEL 
HIZMETLERI

SAHA 
HIZMETLERI

Doğru zamanda, doğru uzmanlık.
Etki alanı ile ilgili kapsamlı birikimimiz sayesinde, kullanım ömrü  

ve dijital dönüşüm yolculuğunuzu güçlendiriyoruz. 

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

