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Os inversores PowerFlex® série 520 da Allen-Bradley® combinam inovação e facilidade de uso para proporcionar
soluções de controle de motor projetadas para maximizar o desempenho do seu sistema e reduzir o tempo para
projetar e entregar máquinas melhores. Cada um dos três inversores desta família oferece um conjunto único de
recursos para corresponder de forma distinta às necessidades da sua aplicação.
Os inversores PowerFlex 523 são ideais para máquinas que exijam o controle de motores com custo otimizado.
Os inversores PowerFlex 525 são ideais para máquinas com integração simples de sistema e oferecem recursos
padrão, incluindo EtherNet/IP™ e segurança integradas.
Os inversores PowerFlex 527 são projetados para serem utilizados com um controlador de automação programável
(PAC) Logix da Allen-Bradley. Ideal para máquinas que podem se beneficiar da mesma experiência de configuração de
inversor tanto para servos como para inversores, o inversor PowerFlex 527 apresenta uma porta dupla EtherNet/IP e
segurança pela rede incorporadas.
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Os inversores PowerFlex série 520 são projetados para auxiliar
a maximizar sua produtividade no projeto e na utilização da
máquina.
• Potências nominais
–– Inversores PowerFlex 523: 0,2...22 kW / 0,25...30 Hp
nas classes de tensão globais de 100-600 V
–– Inversores PowerFlex 525: 0,4...22 kW / 0,5...30 Hp
nas classes de tensão globais de 100-600 V
–– Inversores PowerFlex 527: 0,4... 22 kW/0,5... 30 Hp
nas classes de tensão globais de 100 - 600 V
• O projeto modular ajuda a reduzir o estoque de peças
sobressalentes e proporciona uma maneira mais rápida de
instalar e configurar os inversores
• A conectividade EtherNet/IP suporta a integração
transparente no ambiente Logix
• Os recursos de segurança integrados nos inversores
PowerFlex 525 e 527 ajudam a proteger pessoas e ativos
• O PowerFlex 527 oferece segurança integrada, segurança
através de uma rede EtherNet/IP
• Opção de software e ferramentas fáceis de usar
que ajudam a simplificar o projeto, a configuração e a
programação
• Altas temperaturas de operação, até 50 °C (122 °F). Com
redução de corrente e um kit de ventilador do módulo de
controle, até 70 °C (158 °F)
• Economiza espaço em painel com um tamanho compacto
que proporciona uma instalação flexível
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Um novo conceito do
controle de motores
Os inversores PowerFlex 527 atuam como uma extensão natural dos controladores
de automação programáveis Logix. Este alto nível de integração ajuda a melhorar a
coordenação de motor para um desempenho aprimorado da máquina.
Utilizando os poderosos recursos de nossos controladores Logix e um único pacote
de software (o Studio 5000 Logix Designer™), os inversores PowerFlex 527 ajudam a
simplificar a configuração, a programação e a utilização.
Essa abordagem otimizada utiliza instruções de controle de movimento que são
compartilhadas pelo inversor PowerFlex 527 e os servo-drives Kinetix® da Allen-Bradley,
proporcionando um experiência comum para o usuário e apenas um pacote de software
para aprender e utilizar. A uniformização e a utilização de ferramentas de integração
consolidadas ajudam a economizar tempo de engenharia importante.

Inversor PowerFlex 527
• Projetado para utilização exclusiva com controladores Logix da Allen-Bradley
• Compartilha configuração e programação comuns com os servo-drives
Kinetix da Allen-Bradley
• Projetado para aplicações de máquinas, tais como bombas, ventiladores
e transportadores de entrada e saída, que necessitem de controle de
velocidade para motores de indução
• A integração com Logix ajuda a oferecer um alto nível de coordenação do
motor
• A porta dupla EtherNet/IP incorporada suporta múltiplas topologias de rede
e funcionalidade de anel ao nível de dispositivo
• Safe Torque-off com fiação fixa incorporado. SIL 3 / PLe Cat 3
• Segurança integrada: segurança baseada no controlador ofertada via
EtherNet/IP. SIL 3 / PLe Cat 3
Faixa de potência
• 0,4 - 22 kW / 0,5 - 30 HP em tensões globais de 100 - 600 V
Configuração e programação
• Studio 5000 Logix Designer
Segurança
• Safe Torque-off é um recurso padrão que pode ser aplicado através de segurança com fiação ou
através de segurança integrada via uma rede EtherNet/IP
• Certificado para SIL 3 / PLe Cat 3
Comunicação
• Porta dupla EtherNet/IP incorporada
Recursos adicionais
• Os bornes removíveis ajudam a simplificar a instalação
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Inversor PowerFlex 525
Os inversores PowerFlex 525 são ideais para máquinas em rede que exijam mais
opções de controle de motor, segurança padrão e comunicação EtherNet/IP.
• Integração transparente nas arquiteturas de controle Logix juntamente com a
configuração automática de dispositivo
• Porta simples padrão incorporada para EtherNet/IP e Safe Torque-Off
• Ferramentas de configuração fáceis de usar
• Controle de motor e opções de instalação flexíveis
Faixa de potência
• 0,4 - 22 kW / 0,5 - 30 HP em tensões globais de 100 - 600 V
Configuração e programação
• LCD de interface homem-máquina (IHM) em vários idiomas
• Software Connected Components Workbench
• Studio 5000 Logix Designer
Segurança
• Safe Torque-off com fiação fixa incorporado
• Certificado para SIL 2 / PLd Cat 3
Comunicação
• Porta EtherNet/IP incorporada
• Cartão opcional de EtherNet/IP com porta dupla
• A porta DSI incorporada suporta redes de vários inversores, conectando até
cinco inversores PowerFlex em um único nó

Inversor PowerFlex 523
Os inversores PowerFlex 523 são projetados para ajudar a reduzir o tempo de
instalação e configuração, oferecendo o controle que sua aplicação precisa. Eles
oferecem recursos de programação convenientes e flexibilidade de instalação em
uma solução econômica.
• USB padrão para o upload/download de configuração do inversor
• Configuração simplificada com as ferramentas de software de IHM e Connected
Components Workbench™
• Os módulos de comunicação facilitam a adição de um inversor em uma rede
Faixa de potência
• 0,2 - 22 kW / 0,25 - 30 HP em tensões globais de 100 - 600 V
Configuração e programação
• LCD de interface homem-máquina (IHM) em vários idiomas
• Software Connected Components Workbench
• Studio 5000 Logix Designer
Comunicação
• Cartão opcional de EtherNet/IP com porta dupla
• A porta DSI incorporada suporta redes de vários inversores, conectando até cinco
inversores PowerFlex em um único nó
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Projeto inovador
Os inversores PowerFlex da série 520 apresentam um projeto modular com controle e módulos de potência comuns que
ajudam a reduzir o estoque de peças sobressalentes e proporcionam uma maneira mais rápida de instalar e configurar
inversores. Todos os três inversores proporcionam opções flexíveis de montagem, tamanho compacto e uma alta
tolerância à temperatura para ajudar a atender suas necessidades para maior flexibilidade e economia de espaço.

A programação MainsFree™ permite o upload e
download dos arquivos de configuração para o
módulo de controle do inversor PowerFlex 525 e
PowerFlex 523 através de uma conexão USB.

O projeto modular permite que
você instale um módulo de potência
de inversor PowerFlex 525 ou PowerFlex 523 e
configure um módulo de controle simultaneamente.

O inversor
PowerFlex 527
apresenta bornes
removíveis para
ajudar a simplificar a
instalação.
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Mantém a dimensão compacta mesmo
quando as placas auxiliares estão instaladas.

Um kit de ventilador
do módulo de
controle permite
que os inversores
PowerFlex Série 520
sejam utilizados em
temperaturas de até
70 °C (158 °F) com
redução na corrente.

Para maior
flexibilidade, os três
inversores podem ser
instalados na vertical
ou na horizontal, bem
como lado a lado, em
qualquer orientação.
É necessário um kit
de ventilador do
módulo de controle
para a montagem
horizontal.

Conectividade
O fluxo transparente de informações em tempo real dentro de sua aplicação pode auxiliar a aprimorar a agilidade e
a produtividade da sua operação. Os inversores PowerFlex da série 520 oferecem recursos que podem ajudar você a
gerenciar facilmente os dados em suas operações para economia de tempo e maior eficácia.
Para aplicações em rede, a conectividade EtherNet/IP suporta a integração transparente ao ambiente Logix. Os
inversores PowerFlex da série 520 o ajudam a aplicar essa rede aberta e amplamente adotada tornando as conexões
simples. Os inversores PowerFlex 525 e 527 possuem conectividade EtherNet/IP incorporada que permite que você
configure, controle e colete dados facilmente pela rede.
Um cartão opcional EtherNet/IP de porta dupla para os inversores PowerFlex 523 e 525 suportam flexibilidade de
topologia e funcionalidade de anel ao nível de dispositivo (DLR). A implementação da funcionalidade DLR ajuda a
alcançar maior resistência da rede. Se um dispositivo
na rede EtherNet/IP falhar, os outros dispositivos
podem continuar a operar. A tecnologia DLR, que
O PowerFlex 527
é um padrão ODVA™, ajuda a reduzir o tempo e os
apresenta conectividade
custos de configuração minimizando o número de
EtherNet/IP com porta
switches gerenciáveis e reduzindo as necessidades
dupla incorporada
de cabeamento ao mesmo tempo em que permite a
para maior flexibilidade
você criar um único anel de rede que conecta todos
de topologia e
os componentes no nível do dispositivo.
funcionalidade DLR.

Terminal gráfico
PanelView™ Plus 7

1783-ETAP
Ethernet/IP Tap

Controlador CompactLogix™

Inversor PowerFlex 527
com EtherNet/IP de porta
dupla padrão incorporada

Servo-drive
Kinetix 5500
com EtherNet/
IP de porta
dupla padrão
incorporada

POINT I/O™
Inversor PowerFlex 525
com cartão opcional
EtherNet/IP de porta dupla

E/S ArmorBlock®

A EtherNet/IP é uma rede estabelecida e amplamente adotada que ajuda a simplificar e a aprimorar o projeto e a operação de
máquinas. A conectividade de EtherNet/IP com porta dupla suporta topologias em anel e linear, bem como a funcionalidade DLR.
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Configuração simplificada
Os inversores PowerFlex série 520 ajudam a tornar a configuração e a programação rápidas e descomplicadas com opções
de pacotes de software e ferramentas fáceis de usar. Todas as ferramentas foram projetadas para serem poderosas e
intuitivas, ajudando a melhorar sua experiência de usuário e a reduzir o tempo de desenvolvimento de modo que você
possa entregar com mais rapidez e eficiência.
Interface homem-máquina incorporada

Software Connected Components Workbench

• A configuração de IHM está disponível com os inversores
PowerFlex 523 e 525

• Para utilização com inversores PowerFlex 523 e 525

• IHM com LCD com 16 segmentos e recurso de rolagem
de texto descritivo

• Ajuda a colocar seus inversores em funcionamento com
uma interface intuitiva e assistentes de partida
• Suporte a idiomas localizados

• Navegue rapidamente pelos menus e acelere a
configuração com o teclado integrado

• Configuração on-line e off-line

• Exibe informações com rolagem de texto. Esses detalhes
QuickView™ ajudam a fornecer explicações significativas,
reduzindo a necessidade de pesquisar parâmetros e
códigos, o que economiza tempo

• Upload e download de configurações através de uma
conexão USB e configurar inversores usando EtherNet/IP,
DeviceNet™ ou outras redes industriais abertas

• Suporta vários idiomas que podem ser rapidamente
selecionados através do teclado numérico

• Ajuda sensível ao contexto

• Compatível com inversores PowerFlex, bem como
controladores programáveis Micro800® e terminais gráficos
PanelView Component
• O software gratuito é fácil de obter e instalar

Suporte para vários
idiomas.
IHM com tela LCD de 16
segmentos e recurso de
rolagem de texto descritivo
QuickView.
Navegue rapidamente
pelos menus e acelere
a configuração com o
teclado integrado.

Configuração mais rápida de
máquinas
Configure os inversores PowerFlex 523 e 525 mais
rapidamente com as ferramentas de parâmetros
intuitivas e práticas, específicas de aplicação, AppView®
e CustomView™.
O AppView fornece grupos de parâmetros para várias
das aplicações mais comuns, incluindo transportadores,
misturadores, compressores, bombas e sopradores.
Com as configurações para executar estas aplicações
já no lugar, a máquina pode estar ligada e em
funcionamento mais rapidamente, aumentando sua
produtividade.
Personalize sua máquina e reduza mais o tempo futuro
de projeto e desenvolvimento definindo rapidamente
seu próprio grupo de parâmetros utilizando a
ferramenta CustomView.
Essas ferramentas estão disponíveis para utilização com
os inversores PowerFlex 523 e 525 através das aplicações
de IHM integrada, do software Connected Components
Workbench e do Studio 5000 Logix Designer.

A configuração de
grupo AppView fornece
parâmetros para as
aplicações comuns.
Com alguns cliques,
economize tempo, vendo
apenas os parâmetros
mais relevantes para
uma aplicação.
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Software Studio 5000 Logix Designer
Configurar os inversores PowerFlex da série 520 com o aplicativo Studio 5000 Logix Designer permite consolidar a programação
do controlador e a configuração, operação e manutenção do sistema de inversores em um único ambiente de software. Esse nível
excepcional de integração (a Premier Integration) ajudar a reduzir o tempo de programação, facilita a partida e o comissionamento e
simplifica os diagnósticos.
• Único pacote de software para aplicações discretas, de
processo, de batelada, controle de movimento, segurança
e baseada em inversor

Premier Integration

• Os inversores PowerFlex podem ser integrados de forma
transparente ao ambiente Logix para ajudar a simplificar
o desenvolvimento, a utilização e a manutenção de
máquinas
• O conjunto de instruções abrangente atende muitos
tipos de aplicações
• As informações de tag de controle são geradas
automaticamente para facilitar a configuração e
minimizar a necessidade de programar manualmente os
parâmetros e tags necessários
• O inversor PowerFlex 527 aprimora a experiência da
Premier Integration através do uso de um conjunto
de instruções de movimento no Studio 5000® para
sincronização de motores e controle de máquinas

Premier Integration é a experiência exclusiva de integração
de dispositivos de controle de motor Allen-Bradley na
plataforma de controle Logix Allen-Bradley. Utilize apenas
uma ferramenta de software para configurar, controlar e
monitorar toda uma aplicação.
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Software Connected Components Workbench
O software Connected Components Workbench pode ajudá-lo a colocar seus inversores PowerFlex 523 e 525 em funcionamento
com uma interface intuitiva e assistentes de partida. Este software gratuito usa as tecnologias Rockwell Automation e Microsoft®
Visual Studio® para a configuração rápida e fácil do inversor.
• Assistentes de partida para ajudar a acelerar a configuração
• Configuração e controle de inversores através de redes de comunicação

Configure inversores
on-line ou off-line.

Na janela de configuração no software Connected
Components Workbench, você pode acessar
vários recursos, inclusive fazer o upload e
download de configurações de inversores, ver
parâmetros do inversor ou acessar assistentes
úteis.

Visualizar os parâmetros do inversor pode ser tão
simples quanto clicar no botão de parâmetros.

Veja rapidamente
quais parâmetros
foram mudados e suas
configurações atuais.

A filtragem de ativos pode ajudá-lo a encontrar
parâmetros específicos mais rapidamente, com
a digitação de uma palavra ou abreviação.

Faça o download do software Connected Components Workbench em: rockwellautomation.com/go/cc
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O software Connected Components Workbench
oferece uma variedade de assistentes de partida,
de aplicação e de diagnóstico.

Os assistentes usam telas passo a
passo para guiá-lo na configuração do
inversor.

O software Connected Components Workbench pode ajudar a simplificar o projeto da máquina e a minimizar o tempo de
desenvolvimento. Além disso, é ideal para aplicações independentes. Você pode fazer upload e download de configurações através
de uma conexão USB e configurar inversores usando EtherNet/IP, DeviceNet ou outras redes industriais abertas. O software Connected
Components Workbench é compatível com os inversores PowerFlex, bem como os controladores programáveis Micro800 e os terminais
gráficos PanelView Component.

Os assistentes permitem examinar e alterar os
parâmetros do inversor usando menus dropdown e campos de preenchimento para facilitar a
configuração.
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Studio 5000 Logix Designer
Se você está buscando formas de ser mais eficiente, considere a Premier Integration. A integração dos dispositivos de controle
de motor Allen-Bradley na plataforma de controle Logix ajuda a reduzir o tempo de programação, facilitar a partida e o
comissionamento e a simplificar os diagnósticos. Proporcionando programação de controlador e a configuração, operação e
manutenção do sistema de dispositivos consolidadas em um único ambiente de software (o Studio 5000 Logix Designer), a Premier
Integration ajuda a reduzir a complicação e os erros.
• Uma única solução de simples que utiliza programação
intuitiva proporciona uma experiência comum para o usuário
• A interface de software simplifica a configuração de
dispositivo
• Acesso fácil aos dados de sistema e ao nível de máquina,
além de informações de diagnóstico
• A configuração é centralizada no software Studio 5000 tanto
para os controladores como para os inversores

Controladores de automação
programáveis expansíveis e
prontos para informações
Maximize o potencial de seu sistema de automação com
a experiência exclusiva da Premier Integration, integrando
inversores PowerFlex e PACs em um ambiente para
completar sua arquitetura. Os benefícios dessa experiência
de economia de tempo vão desde o tempo reduzido de
desenvolvimento até a manutenção simplificada. Utilize
os inversores PowerFlex série 520 com o Logix PAC® que
melhor atende as necessidades da sua aplicação.

• Ajuda a simplificar a configuração de múltiplos inversores
• Os inversores PowerFlex série 520 utilizam a Premier
Integration para ajudar a reduzir o tempo de
desenvolvimento e para simplificar a operação e os
diagnósticos do sistema. O inversor PowerFlex 527 melhora
a experiência do usuário utilizando o conjunto de instruções
de movimento no aplicativo Studio 5000 Logix Designer

Configuração automática de
dispositivo
A ADC (configuração automática de dispositivos) permite
que os controladores Logix detectem automaticamente um
inversor PowerFlex substituído e façam o download de todos
os parâmetros de configuração, reduzindo a necessidade
de reconfiguração manual. Esse recurso ajuda a melhorar a
produtividade ao facilitar a redução no tempo de parada não
programada.
Controlador CompactLogix

Inversor
PowerFlex 525

Os controladores
CompactLogix™ são ideais
para aplicações de pequeno e
médio porte e proporcionam
os benefícios da Arquitetura
Integrada® para máquinas de
baixo custo.
Os sistemas ControlLogix®
utilizam um mecanismo de
controle comum, com um
ambiente de desenvolvimento
comum, para ajudar a obter
controle de aplicação de alta velocidade, alto desempenho
e multidisciplinar em um ambiente fácil de usar. Os sistemas
de segurança integrada
GuardLogix® proporcionam os
benefícios padrão dos sistemas
ControlLogix, mais os recursos
de segurança. Quando utilizado
com um GuardLogix PAC, o
inversor PowerFlex 527 oferece a opção de segurança integrada através de uma rede EtherNet/IP para ajudar a reduzir
a fiação, o hardware e o potencial de falhas.
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Switch Stratix
5700™

EtherNet/IP

CONFIGURAÇÃO
ENDEREÇO IP

A ADC está disponível com os inversores PowerFlex séries
520 e 750.*
• OS inversores PowerFlex 525 e 755 apresentar uma porta
EtherNet/IP incorporada para obter a ADC
• Os inversores PowerFlex 527 apresentam uma configuração
de inversor que é armazenada no controlador Logix,
suportando a substituição rápida e automática de dispositivo
• Os switches Stratix 5700, 6000 e 8000 proporcionam a
atribuição automática de endereço IP
* Os inversores PowerFlex 523 e 753 exigem um cartão de comunicação de EtherNet/IP
com porta dupla para a ADC.

Configuração de inversor com o Studio 5000 Logix Designer
Simplifica o desenvolvimento, utilização e manutenção da aplicação
O software Studio 5000 permite reduzir o tempo de
programação ao mapear automaticamente os parâmetros
do inversor na memória do controlador como tags.
• São gerados automaticamente nomes descritivos de tag

Quando funcionando como parte da Arquitetura Integrada da
Rockwell Automation, os inversores PowerFlex série 520 podem
fazer muito mais do que apenas responder aos comandos de
intertravamento.

• Os erros de incompatibilidade de endereço podem ser
eliminados

• Prevê problemas mecânicos e ajuda a melhorar o
desempenho com os diagnósticos e os dados em tempo real

• A função de copiar e colar torna fácil a duplicação de
inversores

• Monitore o desempenho no local ou remotamente para
tomar decisões informadas sobre os seus ativos

• Os assistentes gráficos avançados conduzem você pela
configuração dos parâmetros do inversor

• A configuração automática de dispositivos faz download dos
parâmetros de configuração para um inversor substituído,
ajudando a reduzir o tempo de parada não programada

Integre rapidamente os inversores PowerFlex série 520 no
ambiente Logix.

A interface do Logix permite a seleção de parâmetros dinâmicos
de inversores.

Os tags de controlador com nomes descritivos são gerados
automaticamente para ajudar a minimizar a necessidade de
informar descrições de tags individuais.

Simplifique a configuração de inversor com os assistentes no
aplicativo Studio 5000 Logix Designer.
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Programação de inversor com as instruções
de controle de movimento do Studio 5000
Logix Designer
Quando você pensa sobre isso, o conceito faz todo o sentido. Um inversor de frequência variável que é configurado e
utilizado como um servo-drive. Os benefícios parecem óbvios. Você pode reduzir a complexidade e economizar tempo de
engenharia importante utilizando um único pacote de software com instruções comuns para ambos os tipos de inversor.
E isso é apenas o início. Como o inversor PowerFlex 527 foi projetado para funcionar exclusivamente com o software
Studio 5000 e controladores de automação programáveis Logix, ele é capaz de utilizar os benefícios dos recursos do nosso
controlador Logix e operar como uma extensão natural do controlador. O resultado é uma solução que o auxilia a alcançar a
coordenação aprimorada de motores.
Esse nível de integração proporciona recursos exclusivos de
aplicação que oferecem características de economia de tempo e
aprimoramentos no desempenho.
• Os inversores PowerFlex 527* são configurados e programados
da mesma forma que os servo-drives Kinetix, simplificando o
projeto de máquinas
• A utilização de instruções de controle de movimento permite
a reutilização de código que torna o projeto de máquinas mais
eficiente
• Os diagnósticos poderosos, incluindo eventos com registro
de data e hora, proporcionam informações precisas sobre o
inversor para ajudar você a identificar e resolver problemas
rapidamente
* Os inversores PowerFlex 755 também são capazes de utilizar instruções de
controle de movimento no aplicativo Studio 5000 Logix Designer.

• A segurança de máquina é configurada na tarefa de
segurança do aplicativo Studio 5000 Logix Designer. As
conexões de segurança são feitas na rede EtherNet/IP e não
é necessária fiação adicional
• Sincronização: desde engrenagens eletrônicas muito simples
até cames eletrônicos podem ser realizadas utilizando
apenas algumas instruções. Essa sincronização pode ser
realizada pela rede, sem a necessidade de dispositivos de
hardware adicionais
• A substituição automática de dispositivos inerente é um
benefício do inversor PowerFlex 527 que economiza
tempo. O controlador Logix mantém todos os aspectos dos
parâmetros do inversor e os redefine a cada vez que conecta
ao inversor. Isso cria a substituição de dispositivos inerente
para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada
da máquina

Soluções simples oferecidas pela
tecnologia CIP
O inversor PowerFlex 527 utiliza tecnologias de alto
desempenho baseadas no protocolo industrial comum (CIP™).
CIP Safety™, CIP Sync™ e CIP Motion™ utilizam EtherNet/IP
para ajudar a fornecer um método simplificado de integração
de redes para sincronização de segura e controle de
movimento em uma rede de toda a empresa.
CIP Safety: permite misturar dispositivos de segurança e
dispositivos padrão na mesma rede para ajudar a aprimorar
a flexibilidade. Ela proporciona excelente confiabilidade
para a comunicação entre dispositivo dentro de uma
aplicação de segurança.
CIP Sync: proporciona a coordenação de controle
necessárias em aplicações onde a sincronização em tempo
real entre os dispositivos é importante. Permite um alto
nível de precisão na sincronização.
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CIP Motion: elimina a necessidade de uma rede específica
para controle de movimento permitindo que produtos
e outros dispositivos de controle de movimento de alto
desempenho compartilhem uma única rede EtherNet/IP. Ela
é capaz de obter comportamento determinístico em tempo
real de alto desempenho para múltiplos eixos através de um
senso de tempo comum.

Para aplicações que exijam controle simples de velocidade e
funcionalidade precisa de motor, uma combinação de CA e servodrives é a solução lógica. Os inversores PowerFlex 527 gerenciam o
controle simples de velocidade, enquanto o servo-drive Kinetix lida
com as operações mais precisas de controle de motor envolvendo
velocidade, torque e controle de posição.

As instruções de controle de movimento
simplificam a programação de inversor
O inversor PowerFlex 527 e os servo-drives Kinetix compartilham uma única ferramenta de software, o Studio 5000 Logix Designer,
e uma metodologia de programação baseada no conjunto de instruções de controle de movimento, de modo que você ganha os
benefícios de economia de tempo de utilizar ambientes comuns de configuração e programação. Isso também ajuda a simplificar
qualquer trabalho de manutenção que possa ser necessário mais tarde.

O inversor PowerFlex 527 é configurado como um eixo da
máquina utilizando instruções de controle de movimento
no aplicativo Studio 5000 Logix Designer. A configuração é
armazenada no Logix PAC.

O inversor PowerFlex 527 utiliza o mesmo conjunto de instruções
de controle de movimento dentro do Studio 5000 que os servodrives Kinetix. Essa experiência comum de usuário ajuda a
simplificar a programação de inversor.

As instruções de controle de
movimento fáceis de usar
podem sincronizar dois
objetos sem a necessidade
de um grande número
de sensores, cálculos
complicados ou lógica
complexa.

Informações de diagnóstico de alta qualidade estão disponíveis
através da geração de instruções de saída para cada motor (eixo).
As instruções possuem diagnósticos incorporados, incluindo o
status de execução da instrução e códigos de erro.

A capacidade de atribuir um registro de data e hora a uma
entrada é crucial para o registro de dados e para a conformidade
com a regulamentação. Com a utilização de instruções de
controle de movimento no aplicativo Studio 5000 Logix
Designer, as informações de falhas e diagnósticos são facilmente
disponibilizadas no software, sem a necessidade de configuração
ou mensagens adicionais.
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Soluções de segurança que ajudam a
melhorar a produtividade
Proteger pessoas e ativos é uma preocupação crucial para os
sistemas de automação. Felizmente, implementar soluções
de segurança não significa que será necessário sacrificar
a produtividade. O PowerFlex 525 e o 527 proporcionam
recursos de segurança padrão projetados para não apenas
ajudar a proteger pessoas e equipamentos, mas também
para permitir maior tempo de disponibilidade da máquina.
Ambos os inversores PowerFlex 525 e 527 oferecem
a funcionalidade Safe Torque-Off para ajudar a tratar
as preocupações de segurança. Quando o circuito de
segurança é disparado, o Safe Torque-Off remove a potência
rotacional do motor sem desligar o inversor. Isso oferece o
benefício de uma partida rápida após uma demanda sobre
o sistema de segurança e ajuda a reduzir o desgaste de
partidas repetitivas.
• Ajuda a proteger seu pessoal e seus ativos
• Partida rápida após uma demanda no sistema de
segurança
• A segurança incorporada ajuda a reduzir a fiação e
economiza espaço de instalação, sem contatores e com
menos oportunidades de erros de instalação

Safe Torque-off
Ambos os inversores PowerFlex 525 e 527 oferecem
a funcionalidade Safe Torque-Off para ajudar a
tratar as preocupações de segurança. Quando o
circuito de segurança é disparado, o Safe TorqueOff remove a potência rotacional do motor sem
desligar o inversor. Isso oferece o benefício de uma
partida rápida após uma demanda sobre o sistema
de segurança e ajuda a reduzir o desgaste de
partidas repetitivas.

Inversor PowerFlex 525 com Safe Torque-Off integrado
O PowerFlex 525 fornece funcionalidade Safe Torque-Off, além
de recurso com fiação fixa. Esse tipo de segurança incorporada
pode ajudar a reduzir o custo total do sistema, impulsionar a
disponibilidade da máquina e reduzir o tempo de parada não
programada. Classificado SIL 2 / PLd Cat 3.
O PowerFlex 527 oferece uma opção para implementação
de Safe Torque-Off
O inversor PowerFlex 527 lhe dá a flexibilidade para selecionar
a forma que deseja implementar uma solução de segurança
para sua aplicação. O PowerFlex 527 oferece a mesma
funcionalidade Safe Torque-Off incorporada com fiação fixa
que o inversor PowerFlex 525. Mas ele também oferece a opção
de segurança integrada, uma função de segurança baseada no
controlador que é configurada no software Studio 5000 Logix
Designer para proporcionar a função de Safe Torque-Off. Esse
método utiliza EtherNet/IP para comunicar as informações
de segurança e remover a necessidade de fiação discreta de
segurança para o inversor.

Soluções de segurança com fiação
SensaGuard™

Point I/O

Guardmaster®
440R-ENETR

• Ambos os inversores PowerFlex 525 e 527
oferecem segurança com fiação para proteger
seu pessoal e ativos. A segurança integrada
também ajuda a reduzir a fiação e a economizar
em espaço de instalação
• PowerFlex 525 - SIL 2 / PLd Cat 3
• PowerFlex 527 - SIL 3 / PLe Cat 3

Inversores PowerFlex
525 com Safe TorqueOff integrado

Motores
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Controlador CompactLogix

Stratix 5700

A segurança integrada ajuda a simplificar
o projeto de máquinas
A capacidade de integrar as funções de segurança de um sistema de controle com funções que não são de segurança dá aos
fabricantes de máquinas uma variedade de benefícios, incluindo a oportunidade de minimizar redundâncias de equipamento e de
melhorar a produtividade. O PowerFlex 527 é o primeiro inversor da Allen-Bradley a oferecer a segurança integrada.
• A utilização de um controlador de segurança GuardLogix
Allen-Bradley remove a necessidade de um controlador de
segurança separado
• A utilização de um único pacote de software de
programação ajuda a eliminar a necessidade de escrever e
coordenar vários programas em controladores diferentes,
o que, por sua vez, ajuda a simplificar a programação da
aplicação e a reduzir os custos de treinamento e suporte
• Utilizar um único ambiente de desenvolvimento ajuda a
reduzir o dispendioso redesenvolvimento. Se a máquina
precisar ser redimensionada (de uma linha para três, por
exemplo), isso pode ser tão simples quanto transportar a
aplicação necessária de uma máquina para a próxima
• Menos componentes significam gabinetes menores de
painel, economizando dinheiro em gabinetes de controle e
espaço no piso
• A integração de sistemas de segurança e de controle padrão
proporciona aos operadores e ao pessoal de manutenção
visibilidade de todos os eventos da máquina, inclusive de
eventos de segurança. Isso dá capacidade para uma rápida

resposta, permitindo que a máquina retorne a produção
total
• As funções de segurança ou não compartilham a mesma
rede EtherNet/IP
• Ajuda a reduzir a necessidade de instalar gateways
dispendiosos e difíceis de manter entre cada rede
• Com um único programa de software gerindo as funções
de segurança e padrão, os engenheiros não precisam mais
gerenciar manualmente a separação de memória padrão e
de segurança ou trabalhar em lógica de particionamento
para isolar a segurança
• São vistos mais tags de segurança no controlador
–– Condição Safe off
–– Condição de falha de segurança
–– Status da conexão
–– Requisito de reinicialização
• O inversor PowerFlex 527 é o único membro da série 520
que oferece segurança integrada

Solução de segurança integrada PowerFlex 527
SensaGuard

POINT I/O com segurança
Controlador GuardLogix

Inversores PowerFlex
527 com segurança
integrada

Motores

Controle de zona
Antes, um evento de segurança em uma
seção da máquina podia fazer com que
toda a máquina desligasse, já que o sistema
padrão tinha conhecimento limitado sobre
o evento de segurança. Mas a segurança
integrada permite que os sistemas de controle
e segurança coexistam na mesma rede e
compartilhem dados entre as aplicações
padrão e de segurança. Isso permite o
“controle de zona”, onde uma zona da
máquina é colocado em estado seguro
enquanto outras zonas continuam a operar.
• Utilizando uma solução de segurança
integrada, os inversores e seus respectivos
motores são agrupados em zonas. Todo
o zoneamento é completamente feito
no controlador, em contraste com uma
solução cabeada na qual os inversores
têm entradas de segurança ligadas entre si
• As modificações em sua aplicação são
simplificadas, o que ajuda a economizar
tempo e dinheiro
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Especificações técnicas
Inversores PowerFlex 527
100 - 120 V: 0,4...1,1 kW / 0,5...1,5 Hp
380 - 480 V: 0,4...22 kW/0,5...30 Hp
Relação tensão/frequência
Controle vetorial em malha aberta
Controle vetorial de velocidade em malha fechada

200 - 240 V: 0,4...15 kW / 0,5...20 Hp
525 - 600 V: 0,4...22 kW/0,5...30 Hp
Controle vetorial em malha aberta com
Economizer

Aplicação

Regulação de velocidade em malha aberta

Regulação de velocidade em malha fechada

Capacidade de
sobrecarga

Aplicação com regime de trabalho normal: 110% por 60 segundos, 150% por 3 segundos
(para 20 Hp e acima)
Aplicação pesada: 150% por 60 segundos, 180% por 3 segundos (200% - programável por 3 segundos)
Tensão monofásica: 100...120 V / 200...240 V
Tensão: Ajustável de 0 V até a tensão nominal do motor; tolerância de tensão de -15%/+10%
Tensão trifásica: 200...240 V / 380...480 V / 525...600 V Frequência: 50 a 60 Hz
Ride through de controle lógico: >0,5 segundo, típico 2 segundos
Operação do barramento CC a 50% (selecionável)
Taxa máxima de curto-circuito: 100.000 A simétricos
Ajustável de 0 V à tensão nominal do motor
Corrente intermitente: 150% por 60 segundos

Potências nominais
Controle do motor

Especificações de
entrada

Faixa de tensão de saída
Faixa de frequência
Temperaturas ambiente
de operação**
Altitude
Gabinetes

Montagem

Frequência máx. de saída de 590 Hz

Variação de frequência de entrada 47 a 63 Hz

IP20: -20°C a 50°C (-4 °F a 122 °F)
Zero Stacking IP20: -20 °C** a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
IP20: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) com redução de capacidade de corrente e kit de ventiladores do módulo de
controle opcional
1000 m (3.280 pés) podendo chegar a 4000 m (13.123 pés) com sobredimensionamento, com exceção do
modelo 600 V até máx. 2000 m (6,561 pés)
IP20 NEMA/aberto
IP30 NEMA/UL tipo 1 (com kit de conduítes)
Trilho DIN (frames A, B e C)
Zero Stacking
Para opções de montagem horizontais e
temperaturas, consulte o manual do usuário
(520-UM001)

Espaço para vazão de ar de 50 mm (1,96 pol.)
nas partes superior e inferior. (O frame E a 60 °C
a 70 °C, requer 95 mm (3,74 pol.) para circulação
de ar na parte superior do inversor e um kit de
ventilador de módulo de controle)

Aplicativo Studio 5000 Logix Designer

Configuração
Idiomas da IHM (interface homem-máquina)
E/S de controle
Frenagem dinâmica
Frequência portadora
Filtro EMC
Segurança
Comunicação

Tipos de realimentação

Proteção
Normas

Recursos de controle

18

Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão, Português, Polonês, Turco, Tcheco
4 entradas digitais (24 Vcc, 3 programáveis)
2 entradas analógicas (1 tensão bipolar,
1 corrente)
2 saídas digitais
7º IGBT de frenagem, frenagem CC

1 saída analógica (1 tensão ou corrente
unipolar)
2 relés (1 relé de forma A e 1 relé de forma B;
24 Vcc, 120 Vca, 240 Vca)

2-8 kHz com padrão de 4 kHz
Embutido nos modelos monofásico 240 V e trifásico 480 V. Disponível como um opcional externo para
todas as tensões
Safe Torque-Off com fiação fixa incorporado, SIL3, PLe, Cat 3. (ISO 13849-1)
Segurança integrada incorporada SIL3, PLe, Cat 3. (ISO 13849-1)
Porta dupla EtherNet/IP incorporada

Encoder do tipo amplificador de linha em quadratura (canal duplo) ou canal único
- Terminação única ou diferencial (canais A, B e Z) Ciclo de trabalho de 50%, +10% (canal Z com pulso de
marcador)
Entrada de trem de pulso (1 a 100 kHz)
- Tensão de entrada configurável: 5 Vcc (±10%); 10-12 Vcc (±10%) ou 24 Vcc (±15%)
Tolerância de frequência de pulso
- CC até 250 kHz
Frequência de pulso permitida com PWM controlado por frequência
- Encoder do tipo amplificador de linha em quadratura (canal duplo) ou canal único
Registro de histórico de falhas no Studio 5000 e no FactoryTalk Security
UL TUV EAC Semi-F47 ATEX Marine (Lloyds)
RoHS ACS156 CE c-UL RCM KCC REACH
Partida com motor em movimento
Relação V/F
Regulador de barramento
Controlador PID incorporado
Barramento CC comum

Acessórios

70°C (158°F) Kit de ventilador do módulo de controle
(requer alimentação externa, exceto para o frame E)
Kits NEMA/UL tipo 1
Placas EMC

Dimensões mm (pol.)

Frame A: 152 (5,98) A x 72 (2,83) L x 172 (6,77) P
Frame B: 180 (7,08) A x 87 (3,42) L x 172 (6,77) P
Frame C: 220 (8,66) A x 109 (4,29) L x 184 (7,24) P
Frame D: 260 (10,23) A x 130 (5,11) L x 212 (8,34) P
Frame E: 300 (11,81) A x 185 (7,28) L x 279 (10,98) P

Controle de posição
Regulação com realimentação por encoder ou
entrada analógica
Operação do barramento CC a 50%

Filtros de linha EMC
Reatores de linha
Resistores de frenagem dinâmica

** Estas temperaturas são destinadas a montagem vertical de inversor típica. Para outras opções de montagem e
temperaturas, consulte o manual do usuário (520-UM001).

Inversores PowerFlex 525
100 - 120 V: 0,4...1,1 kW / 0,5...1,5 Hp
380 - 480 V: 0,4...22 kW/0,5...30 Hp
Relação tensão/frequência
Controle vetorial em malha aberta
Controle vetorial de velocidade em malha fechada
Regulação de velocidade em malha aberta

100 - 120 V: 0,2...1,1 kW / 0,25...1,5 Hp
380 - 480 V: 0,4...22 kW/0,5...30 Hp
Relação tensão/frequência
Controle vetorial em malha aberta

Regulação de velocidade em malha fechada

Regulação de velocidade em malha aberta

Aplicação com regime de trabalho normal: 110% - 60 segundos, 150% - 3 segundos
(para 20 Hp e acima)
Aplicação pesada: 150% - 60 segundos, 180% - 3 segundos (200% - programável por 3 segundos)
Tensão monofásica: 100 a 120 V/200 a 240 V
Tensão: Ajustável de 0 V até a tensão nominal do motor; tolerância de tensão de -15%/+10%
Tensão trifásica: 200 … 240 V/380 ... 480 V/525 … 600 V frequência: 50 a 60 Hz
Ride through de controle lógico: >0,5 segundo, típico 2 segundos
Operação do barramento CC a 50% (selecionável)
Taxa máxima de curto-circuito: 100.000 A simétricos
Ajustável de 0 V à tensão nominal do motor
Corrente intermitente:
150% por 60 segundos
Frequência máx. de saída de 500 Hz
Variação de frequência de entrada 47 a 63 Hz
IP20: -20 °C a 50 °C (-4 a 122 °F)
Zero Stacking IP20: -20 °C** a 45 °C (-4 a 113 °F)
IP20: -20 °C a 60 °C (140 °F), com redução de capacidade de corrente
IP20: -20 °C a 70 °C: (158 °F) com redução de capacidade de corrente e kit de ventiladores do módulo de
controle opcional
1000 m (3.280 pés) podendo chegar a 4000 m (13.123 pés) com sobredimensionamento, com
exceção do modelo 600 V até máx. 2000 m (6,561 pés)
IP20 NEMA/aberto
IP30 NEMA/UL tipo 1 (com kit de conduítes)
Trilho DIN (frames A, B e C)
Zero Stacking
Para opções de montagem horizontais e temperaturas, consulte o manual do usuário (520-UM001)

Espaço para vazão de ar de 50 mm (1,96 pol.) nas
partes superior e inferior. (O frame E a 60 °C a
70 °C, requer 95 mm (3,74 pol.) para circulação
de ar na parte superior do inversor e um kit de
ventilador de módulo de controle)

Programação MainsFree via USB
Grupo de parâmetros específicos da aplicação
AppView e CustomView™
Aplicativo Studio 5000 Logix Designer
Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão, Português, Polonês, Turco, Tcheco
IHM integrada
Teclado numérico remoto
Software Connected Components Workbench

7 entradas digitais (24 Vcc, 6 programáveis)
2 entradas analógicas (1 tensão bipolar,
1 corrente)
2 saídas digitais
7º IGBT de frenagem, frenagem CC

Inversores PowerFlex 523

200 - 240 V: 0,4...15 kW / 0,5...20 Hp
525 - 600 V: 0,4...22 kW/0,5...30 Hp
Controle vetorial em malha aberta com
Economizer
Controle de motores de ímã permanente*

1 saída analógica (1 tensão ou corrente unipolar)
2 relés (1 relé de forma A e 1 relé de forma B;
24 Vcc, 120 Vca, 240 Vca)

200 - 240 V: 0,2...15 kW / 0,25...20 Hp
525 - 600 V: 0,4...22 kW/0,5...30 Hp
Controle vetorial em malha aberta com
Economizer

Aplicação com regime de trabalho normal: 110% - 60 segundos, 150% - 3 segundos
(para 20 Hp e acima)
Aplicação pesada: 150% - 60 segundos, 180% - 3 segundos (200% - programável por 3 segundos)
Tensão monofásica: 100 a 120 V/200 a 240 V
Tensão: Ajustável de 0 V até a tensão nominal do motor; tolerância de tensão de -15%/+10%
Tensão trifásica: 200 … 240 V/380 ... 480 V/525 … 600 V frequência: 50 a 60 Hz
Ride through de controle lógico: >0,5 segundo, típico 2 segundos
Operação do barramento CC a 50% (selecionável)
Taxa máxima de curto-circuito: 100.000 A simétricos
Ajustável de 0 V à tensão nominal do motor
Corrente intermitente:
150% por 60 segundos
Frequência máx. de saída de 500 Hz
Variação de frequência de entrada 47
a 63 Hz
IP20: -20 °C a 50 °C (-4 a 122 °F)
Zero Stacking IP20: -20 °C** a 45 °C (-4 a 113 °F)
IP20: -20 °C a 60 °C (140 °F), com redução de capacidade de corrente
IP20: -20 °C a 70 °C: (158 °F) com redução de capacidade de corrente e kit de ventiladores do módulo de
controle opcional
1000 m (3.280 pés) podendo chegar a 4000 m (13.123 pés) com sobredimensionamento, com
exceção do modelo 600 V até máx. 2000 m (6,561 pés)
IP20 NEMA/aberto
IP30 NEMA/UL tipo 1 (com kit de
conduítes)
Espaço para vazão de ar de 50 mm (1,96
Trilho DIN (frames A, B e C)
pol.) nas partes superior e inferior. (O frame
Zero Stacking
E a 60 °C a 70 °C, requer 95 mm (3,74 pol.)
Para opções de montagem horizontais e
para circulação de ar na parte superior do
temperaturas, consulte o manual do usuário
inversor e um kit de ventilador de módulo
(520-UM001)
de controle)
Programação MainsFree via USB
IHM integrada
Grupo de parâmetros específicos da
Teclado numérico remoto
aplicação AppView e CustomView
Software Connected Components Workbench
Aplicativo Studio 5000 Logix Designer
Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão, Português, Polonês, Turco, Tcheco
5 entradas digitais (24 Vcc, 4 programáveis)
1 entrada analógica (tensão ou corrente unipolar)
1 saída a relé (forma C)
7º IGBT de frenagem, frenagem CC

2 a 16 kHz. Padrão de 4kHz (2 a 8 kHz para controle vetorial de velocidade em malha fechada)

2 a 16 kHz. 4 kHz padrão

Embutido nos modelos monofásico 240 V e trifásico 480 V. Disponível como um opcional externo
para todas as tensões
Safe Torque-Off ISO 13849-1 SIL2/PLd Cat 3 incorporado

Embutido nos modelos monofásico 240 V e trifásico 480 V. Disponível como um opcional externo
para todas as tensões
Nenhum

Cartão opcional DeviceNet
RS485 integrado com Modbus RTU/DSI
Cartão opcional PROFIBUS® DP
Porta EtherNet/IP embutida Cartão opcional
EtherNet/IP de porta dupla
Encoder do tipo amplificador de linha em quadratura (canal duplo) ou canal único
- Terminação única ou diferencial (canais A, B e Z) Ciclo de trabalho de 50%, +10%
Entrada de trem de pulso (1 a 100 kHz)
- Tensão de entrada configurável: 5 Vcc (± 10%), 10-12 Vcc (± 10%), ou 24 Vcc (± 15%)
Tolerância de frequência de pulso
- CC até 250 kHz
Frequência de pulso permitida com PWM controlado por frequência

RS485 integrado com Modbus RTU/DSI
Cartão opcional EtherNet/IP de porta
dupla
Nenhum

Registro do histórico de falha, segurança de bloqueio por senha

Registro do histórico de falha, segurança de bloqueio por senha

UL TUV EAC Semi-F47 ATEX Marine (Lloyds)
RoHS ACS156 CE c-UL RCM KCC REACH
Partida com motor em movimento
Relação V/F
Regulador de barramento
Controlador PID incorporado
Barramento CC comum
Funções StepLogic® (relés e temporizadores)
Recursos específicos para aplicação têxtil
Compatível com entrada PTC

UL EAC RoHS ACS156 CE c-UL
RCM KCC Semi-F47 REACH
Partida com motor em movimento
Relação V/F
Regulador de barramento
Controlador PID incorporado
Barramento CC comum
Recursos específicos para aplicação têxtil

70°C (158°F) Kit de ventilador do módulo de
controle (requer alimentação externa, exceto
para o frame E)
Kits NEMA/UL tipo 1
Placas EMC
Frame A: 152 (5,98) A x 72 (2,83) L x 172 (6,77) P
Frame B: 180 (7,08) A x 87 (3,42) L x 172 (6,77) P
Frame C: 220 (8,66) A x 109 (4,29) L x 184 (7,24) P
Frame D: 260 (10,23) A x 130 (5,11) L x 212 (8,34) P
Frame E: 300 (11,81) A x 185 (7,28) L x 279 (10,98) P

Controle de posição
Regulação com realimentação por encoder ou
entrada analógica
Operação do barramento CC a 50%
8 datalinks (4 de entrada e 4 de saída)
Conectividade de vários inversores
16 velocidades pré-selecionadas

Cartão opcional DeviceNet
Cartão opcional PROFIBUS DP

Compatível com entrada PTC
Operação do barramento CC a 50%
8 datalinks (4 de entrada e 4 de saída,
requer cartão opcional de comunicação)
Conectividade de vários inversores
(requer cartão opcional de comunicação)
8 velocidades pré-selecionadas

Função PointStop™

Filtros de linha EMC
Reatores de linha
Resistores de frenagem dinâmica
Placa adaptadora de montagem para o
inversor cód. cat. 160

70°C (158°F) Kit de ventilador do módulo de
controle (requer alimentação externa, exceto
para o frame E)
Kits NEMA/UL tipo 1
Placas EMC
Frame A: 152 (5,98) A x 72 (2,83) L x 172 (6,77) P
Frame B: 180 (7,08) A x 87 (3,42) L x 172 (6,77) P
Frame C: 220 (8,66) A x 109 (4,29) L x 184 (7,24) P
Frame D: 260 (10,23) A x 130 (5,11) L x 212 (8,34) P
Frame E: 300 (11,81) A x 185 (7,28) L x 279 (10,98) P

Filtros de linha EMC
Reatores de linha
Resistores de frenagem dinâmica
Placa adaptadora de montagem para o
inversor cód. cat. 160
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Inversores PowerFlex 527
Regime de trabalho normal (ND)

0,4
0,75
1,1

Corrente de
saída
2,5A
4,8A
6,0A

25C-V2P5N104
25C-V4P8N104
25C-V6P0N104

Tamanho de
frame
A
B
B

0,5
1
2
3

0,4
0,75
1,5
2,2

2,5A
4,8A
8,0A
11,0A

25C-A2P5N104
25C-A4P8N104
25C-A8P0N104
25C-A011N104

A
A
B
B

0,4
0,75
1,5
2,2

0,5
1
2
3

0,4
0,75
1,5
2,2

2,5A
4,8A
8,0A
11,0A

25C-A2P5N114
25C-A4P8N114
25C-A8P0N114
25C-A011N114

A
A
B
B

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11

2,5A
5,0A
8,0A
11,0A
17,5A
24,0A
32,2A
48,3A
62,1A

25C-B2P5N104
25C-B5P0N104
25C-B8P0N104
25C-B011N104
25C-B017N104
25C-B024N104
25C-B032N104
25C-B048N104
25C-B062N104

A
A
A
A
B
C
D
E
E

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5.5
7,5
11
11
15
18,5

1,4A
2,3A
4,0A
6,0A
10,5A
13,0A
17,0A
24A
30A
37A
43A

25C-D1P4N104
25C-D2P3N104
25C-D4P0N104
25C-D6P0N104
25C-D010N104
25C-D013N104
25C-D017N104
25C-D024N104
25C-D030N104
25C-D037N114*
25C-D043N114*

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

380-480 V, 3
Filtro EMC

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
18,5

1,4A
2,3A
4,0A
6,0A
10,5A
13,0A
17,0A
24A
30A
37A
43A

25C-D1P4N114
25C-D2P3N114
25C-D4P0N114
25C-D6P0N114
25C-D010N114
25C-D013N114
25C-D017N114
25C-D024N114
25C-D030N114
25C-D037N114
25C-D043N114

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

525- 600 V, 3
Sem filtro

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
18,5

0,9A
1,7A
3,0A
4,2A
6,6A
9,9A
12,0A
19,0A
22,0A
27,0A
32,0 A

25C-E0P9N104
25C-E1P7N104
25C-E3P0N104
25C-E4P2N104
25C-E6P6N104
25C-E9P9N104
25C-E012N104
25C-E019N104
25C-E022N104
25C-E027N104
25C-E032N104

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

Hp

kW

Hp

kW

100-120 V, 1
Sem filtro

0,5
1
1,5

0,4
0,75
1,1

0,5
1
1,5

200-240 V, 1
Sem filtro

0,5
1
2
3

0,4
0,75
1,5
2,2

200-240 V, 1
Filtro EMC

0,5
1
2
3

200-240 V, 3
Sem filtro

380-480 V, 3
Sem filtro

*Com filtro EMC
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Aplicação pesada (HD)

50/60Hz

Cód. cat.

Inversores PowerFlex 525
Regime de trabalho normal (ND)

Aplicação pesada (HD)
0,4
0,75
1,1

Corrente de
saída
2,5A
4,8A
6,0A

25B-V2P5N104
25B-V4P8N104
25B-V6P0N104

Tamanho de
frame
A
B
B

0,5
1
2
3

0,4
0,75
1,5
2,2

2,5A
4,8A
8,0A
11,0A

25B-A2P5N104
25B-A4P8N104
25B-A8P0N104
25B-A011N104

A
A
B
B

0,4
0,75
1,5
2,2

0,5
1
2
3

0,4
0,75
1,5
2,2

2,5A
4,8A
8,0A
11,0A

25B-A2P5N114
25B-A4P8N114
25B-A8P0N114
25B-A011N114

A
A
B
B

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11

2,5A
5,0A
8,0A
11,0A
17,5A
24,0A
32,2A
48,3A
62,1A

25B-B2P5N104
25B-B5P0N104
25B-B8P0N104
25B-B011N104
25B-B017N104
25B-B024N104
25B-B032N104
25B-B048N104
25B-B062N104

A
A
A
A
B
C
D
E
E

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5.5
7,5
11
11
15
18,5

1,4A
2,3A
4,0A
6,0A
10,5A
13,0A
17,0A
24A
30A
37A
43A

25B-D1P4N104
25B-D2P3N104
25B-D4P0N104
25B-D6P0N104
25B-D010N104
25B-D013N104
25B-D017N104
25B-D024N104
25B-D030N104
25B-D037N114*
25B-D043N114*

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

380-480 V, 3
Filtro EMC

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
18,5

1,4A
2,3A
4,0A
6,0A
10,5A
13,0A
17,0A
24A
30A
37A
43A

25B-D1P4N114
25B-D2P3N114
25B-D4P0N114
25B-D6P0N114
25B-D010N114
25B-D013N114
25B-D017N114
25B-D024N114
25B-D030N114
25B-D037N114
25B-D043N114

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

525- 600 V, 3
Sem filtro

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
18,5

0,9A
1,7A
3,0A
4,2A
6,6A
9,9A
12,0A
19,0A
22,0A
27,0A
32,0 A

25B-E0P9N104
25B-E1P7N104
25B-E3P0N104
25B-E4P2N104
25B-E6P6N104
25B-E9P9N104
25B-E012N104
25B-E019N104
25B-E022N104
25B-E027N104
25B-E032N104

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

50/60Hz

Hp

kW

Hp

kW

100-120 V, 1
Sem filtro

0,5
1
1,5

0,4
0,75
1,1

0,5
1
1,5

200-240 V, 1
Sem filtro

0,5
1
2
3

0,4
0,75
1,5
2,2

200-240 V, 1
Filtro EMC

0,5
1
2
3

200-240 V, 3
Sem filtro

380-480 V, 3
Sem filtro

Cód. cat.

*Com filtro EMC
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Inversores PowerFlex 523
Regime de trabalho normal (ND)

0,2
0,4
0,75
1,1

Corrente de
saída
1,6A
2,5A
4,8A
6,0A

25A-V1P6N104
25A-V2P5N104
25A-V4P8N104
25A-V6P0N104

Tamanho de
frame
A
A
B
B

0,25
0,5
1
2
3

0,2
0,4
0,75
1,5
2,2

1,6A
2,5A
4,8A
8,0A
11,0A

25A-A1P6N104
25A-A2P5N104
25A-A4P8N104
25A-A8P0N104
25A-A011N104

A
A
A
B
B

0,2
0,4
0,75
1,5
2,2

0,25
0,5
1
2
3

0,2
0,4
0,75
1,5
2,2

1,6A
2,5A
4,8A
8,0A
11,0A

25A-A1P6N114
25A-A2P5N114
25A-A4P8N114
25A-A8P0N114
25A-A011N114

A
A
A
B
B

0,25
0,5
1
2
3
5
7
10

0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5

15
20

11
15

0,25
0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15

0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11

1,6A
2,5A
5,0A
8,0A
11,0A
17,5A
24,0A
32,2A
48,3A
62,1A

25A-B1P6N104
25A-B2P5N104
25A-B5P0N104
25A-B8P0N104
25A-B011N104
25A-B017N104
25A-B024N104
25A-B032N104
25A-B048N104
25A-B062N104

A
A
A
A
A
B
C
D
E
E

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11

20
25
30

15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
18,5

1,4A
2,3A
4,0A
6,0A
10,5A
13,0A
17,0A
24A
30A
37A
43A

25A-D1P4N104
25A-D2P3N104
25A-D4P0N104
25A-D6P0N104
25A-D010N104
25A-D013N104
25A-D017N104
25A-D024N104
25A-D030N104
25A-D037N114*
25A-D043N114*

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11

20
25
30

15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
18,5

1,4A
2,3A
4,0A
6,0A
10,5A
13,0A
17,0A
24A
30A
37A
43A

25A-D1P4N114
25A-D2P3N114
25A-D4P0N114
25A-D6P0N114
25A-D010N114
25A-D013N114
25A-D017N114
25A-D024N114
25A-D030N114
25A-D037N114
25A-D043N114

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11

20
25
30

15
18,5
22

0,5
1
2
3
5
7,5
10
15
15
20
25

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
18,5

0,9A
1,7A
3,0A
4,2A
6,6A
9,9A
12,0A
19,0A
22A
27A
32A

25A-E0P9N104
25A-E1P7N104
25A-E3P0N104
25A-E4P2N104
25A-E6P6N104
25A-E9P9N104
25A-E012N104
25A-E019N104
25A-E022N104
25A-E027N104
25A-E032N104

A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E

Hp

kW

Hp

kW

100-120 V, 1
Sem filtro

0,25
0,5
1
1,5

0,2
0,4
0,75
1,1

0,25
0,5
1
1,5

200-240 V, 1
Sem filtro

0,25
0,5
1
2
3

0,2
0,4
0,75
1,5
2,2

200-240 V, 1
Filtro EMC

0,25
0,5
1
2
3

200-240 V, 3
Sem filtro

380-480 V, 3
Sem filtro

380-480 V, 3
Filtro EMC

525- 600 V, 3
Sem filtro

*Com filtro EMC
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Aplicação pesada (HD)

50/60Hz

Cód. cat.

Inversores PowerFlex série 520
Maximize o desempenho do sistema
Controle
Inversor PowerFlex 523
• Relação tensão/frequência
• Controle vetorial em malha aberta

Inversor PowerFlex 525
•
•
•
•

Relação tensão/frequência
Controle vetorial em malha aberta
Controle vetorial de velocidade em malha fechada
Controle de motores de ímã permanente*

Inversor PowerFlex 527
• Relação tensão/frequência
• Controle vetorial em malha aberta
• Controle vetorial de velocidade em malha fechada

Controle de posição
Inversor PowerFlex 525
• Controle de posicionamento PointStop para a parada do motor
em uma posição consistente, sem realimentação por encoder
• Realimentação de malha fechada com cartão de encoder
opcional
• Modo de posicionamento ponto a ponto

Comunicação
• EtherNet/IP incorporada nos inversores PowerFlex 525 e 527

Inversor PowerFlex 523 e 525
• Porta DSI padrão
• Cartão opcional EtherNet/IP de porta dupla
• Cartões opcionais DeviceNet e PROFIBUS

Economia de energia
• Modo Economizer ajusta a corrente de saída para ajudar a reduzir
os custos de energia
• Recursos de monitoração e informação de dados de energia
• Controle de motores de ímãs permanentes* para inversores
PowerFlex 525 e 527

Hardware
• Projeto modular com módulo de controle removível
• Mesmo módulo de controle para toda a faixa de potência
• A adição de cartões opcionais não afeta a utilização de espaço do
inversor
• Montagem vertical lado a lado para reduzir o espaço para
montagem no painel
• Instalação flexível com economia de tempo usando trilho DIN
com frame A, B e C
• Montagem horizontal com um kit de ventilador do módulo de
controle
• Temperaturas ambientes de operação de -20 °C (-4 °F) até 70 °C
(158 °F) com redução na corrente e um kit de ventilador do
módulo de controle
• IP20 NEMA/aberto ou IP30 NEMA/UL tipo 1 (com kit de conduítes)
• Filtro EMC embutido para 200 V e 400 V; filtro EMC opcional
disponível para todas as tensões
• A proteção dos circuitos eletrônicos contra ambientes agressivos
de acordo com a norma IEC 60721 3C2 ajuda a melhorar a
robustez do inversor (somente para produtos químicos e gases)

Programação e comissionamento
Inversores PowerFlex 523 e 525
• A IHM suporta vários idiomas e possui o recurso QuickView de
texto descritivo
• Grupos de parâmetros de aplicação e configurações
personalizadas usando as ferramentas AppView e CustomView
• Configuração simplificada e programação MainsFree usando
cabos USB padrão
• Software Connected Components Workbench para configuração
rápida e fácil do inversor
• Premier Integration com a plataforma de controle Logix usando o
Studio 5000 Logix Designer

Inversor PowerFlex 527
• Premier Integration com a plataforma de controle Logix usando o
Studio 5000 Logix Designer
• Compartilha instruções de controle de movimento no Studio
5000 Logix Designer com os servo-drives Kinetix para ajudar a
simplificar o desenvolvimento de máquina
• Configure, programe e reutilize perfis de aplicação para ajudar a
reduzir o tempo de engenharia e os esforços
* Controle de motores de imã permanente está previsto para uma futura versão do firmware.

Ferramentas e recursos
Está disponível uma variedade de ferramentas e recursos para
ajudá-lo a selecionar os produtos Allen-Bradley e as soluções
de aplicação de projeto utilizando aqueles produtos.
O Drives and Motion Accelerator Toolkit utiliza um
assistente de desenvolvimento de sistema para tomar
os dados de sistema informados pelo projetista e gerar
automaticamente arquivos, como uma lista personalizada de
materiais, desenhos CAD e código de lógica para o inversor e
PAC específicos utilizados na aplicação.
O Integrated Architecture Builder proporciona uma
forma eficiente de projetar o sistema utilizando a Integrated
Architecture da Rockwell Automation
Consulte www.ab.com/go/iatools para obter recursos e
download adicionais.

O software Motion Analyzer ajuda os fabricantes de
máquinas tornando mais fácil e rápido analisar, otimizar
e selecionar os sistemas de controle de movimento e de
inversores. Uma arquitetura baseada em nuvem e um ampla
gama de ferramentas e recursos ajudam o usuário a encontrar
o conjunto correto de produtos para sua aplicação.
As calculadoras de economia de energia demonstram
como a instalação de um inversor PowerFlex em um
ventilador ou bomba pode ajudar a reduzir os custos de
energia quando comparado aos métodos de controle de
vazão tradicionais. Faça download das ferramentas em:
http://www.rockwellenergycalc.com/
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O produto apresentado é do tamanho real,
inversor PowerFlex 527 frame A

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes mais
produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, nossas emblemáticas marcas de produto, Allen-Bradley e Rockwell
Software®, são reconhecidas como sinônimo de inovação e de excelência.

Allen-Bradley, AppView, ArmorBlock, CompactLogix, Connected Components Workbench, ControlLogix, CustomView, GuardLogix, Guardmaster, Arquitetura Integrada, Kinetix, LISTEN. THINK. SOLVE, Logix PAC,
MainsFree, Micro800, PanelView, PointStop, PowerFlex, QuickView, Rockwell Software, SensaGuard, StepLogic, Stratix 5700, Studio 5000, Studio 5000 Logix Designer são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
CIP, CIP Motion, CIP Safety, CIP Sync, DeviceNet e EtherNet/IP são marcas comerciais da ODVA. Microsoft e Visual Studio são marcas comerciais da Microsoft Corporation. PROFIBUS é marca comercial da PROFIBUS &
PROFINET International. As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são de propriedade de suas respectivas empresas.

www.rockwellautomation.com
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