Bezpieczeństwo z napędami średniego
napięcia AC PowerFlex 7000
Poprawa ochrony pracowników i urządzeń

Zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa
Użytkownicy reprezentujący różne gałęzie przemysłu oczekują coraz wyższych
poziomów bezpieczeństwa w celu zapewnienia lepszej ochrony swoich pracowników
i urządzeń. Oczekiwania w tym zakresie stale rosną, a w ślad za nimi zmieniają się
międzynarodowe normy bezpieczeństwa. Kierując się kompleksowym podejściem do
kwestii bezpieczeństwa, firma Rockwell Automation dostarcza innowacyjne rozwiązania
podnoszące jakość eksploatacji maszyn przy jednoczesnym wzroście poziomu
bezpieczeństwa, efektywności i produktywności. Jako światowy lider w dziedzinie
automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych oferujemy
rozwiązania zapewniające bezpieczne działanie instalacji średniego napięcia, które
zwiększają produktywność pracy i bezpieczeństwo personelu.
Mniejsze ryzyko na wszystkich etapach
eksploatacji
Napędy AC Allen-Bradley® PowerFlex® 7000 firmy
Rockwell Automation zdobyły ogólnoświatowe
uznanie jako urządzenia zapewniające efektywne
i niezawodne sterowanie silnikami w najbardziej
wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Nowe strategie i technologie podnoszą poziom
bezpieczeństwa pracowników i urządzeń,
minimalizując zagrożenia w miejscu pracy.
Napędy PowerFlex 7000 dostępne są w różnych
konfiguracjach i z różnymi opcjonalnymi układami
sterowania, takimi jak prostownik Active Front End
(AFE) z technologią Direct-to- Drive™ czy układ
dokładnej kontroli momentu obrotowego silnika
do zastosowań wymagających dużych osiągów.
Uzupełniony o funkcję bezpiecznego wyłączenia
momentu (Safe Torque Off) oraz obudowę
ArcShield™ odporną na wewnętrzne zwarcia
łukowe, napęd PowerFlex 7000 stanowi kompletne
rozwiązanie oferujące niezrównane osiągi i wysoki
poziom bezpieczeństwa zasobów o znaczeniu
krytycznym.

Nasze innowacyjne napędy średniego
napięcia podnoszą jakość eksploatacji
maszyn przy jednoczesnym wzroście
poziomu bezpieczeństwa, efektywności i
produktywności.
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Zwiększenie bezpieczeństwa
funkcjonalnego z funkcją bezpiecznego
wyłączenia momentu (STO)
Zasady projektowania z uwzględnieniem bezpieczeństwa funkcjonalnego określają skuteczne
środki bezpieczeństwa mające na celu spełnienie rygorystycznych międzynarodowych norm
bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad pozwala zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników
i zmniejszyć stopień złożoności systemów poprzez wbudowanie funkcji bezpieczeństwa
bezpośrednio w konstrukcję maszyn.

Napędy SN PowerFlex 7000 z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu
(STO) pozwalają zmniejszyć złożoność systemu bezpieczeństwa
funkcjonalnego
Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) umożliwia odłączenie zasilania od silnika bez
wyłączenia zasilania napędu, co umożliwia szybsze przywrócenie pracy systemu po powrocie do
stanu bezpiecznego.
Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) jest zintegrowana w układzie sterowania
napędu i nie wymaga stosowania dodatkowych komponentów elektromechanicznych, co
pozwala ograniczyć ilość kabli i obniżyć koszty sprzętu oraz koszty prac instalacyjnych.
Napęd PowerFlex 7000 z funkcją bezpiecznego wyłączenia momentu posiada certyfikat TÜV
i doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych, m.in. w urządzeniach transportowych,
przeładunkowych czy młynach. Urządzenie spełnia wymogi poziomu nienaruszalności
bezpieczeństwa SIL 3 zgodnie z normą PN-EN 61508 oraz poziomu zapewnienia
bezpieczeństwa PLe, kategoria 3 zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, które
stanowią najwyższe kategorie przyznawane napędom.
• Wyłącza dostarczanie silnikom przez napęd energii,
która mogłaby spowodować ich wirowanie
• Ogranicza zużycie spowodowane wielokrotnymi
rozruchami
• Spełnia wymagania dla poziomu SIL 3 wg normy
PN-EN 61508 i PLe (kategoria 3) wg normy
PN-EN ISO 13849-1
• Certyfikat TÜV
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System napędowy PowerFlex 7000 z technologią
ArcShield
Postęp w konstrukcji napędów średniego napięcia pozwala na ograniczenie
ryzyka wystąpienia zwarcia łukowego oraz związanych z tym zagrożeń
W celu ograniczenia ryzyka związanego z obsługą i konserwacją urządzeń elektrycznych firma
Rockwell Automation, wychodząc naprzeciw potrzeb użytkowników, wprowadziła do swojej oferty
pierwszy system napędowy średniego napięcia odporny na wewnętrzne zwarcia łukowe. System
napędowy PowerFlex 7000 z technologią ArcShield powstał w oparciu o ponad dziesięcioletnie
doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów sterowania silnikami średniego i niskiego
napięcia odpornych na zwarcia łukowe w celu zapewnienia ochrony pracowników i ograniczenia do
minimum nieplanowanych wyłączeń i przestojów.
ArcShield to zastrzeżona nazwa konstrukcji odpornej na zwarcia łukowe zaprojektowanej przez firmę
Rockwell Automation. Rozwiązanie to obejmuje obudowę odporną na działanie łuku elektrycznego
oraz inteligentne układy sterowania, które oferują ulepszone funkcje bezpieczeństwa z możliwością
zdalnej obsługi i monitorowania.

IEEE C37.20.7
CSA C22.2 Nr 22-11
EEMAC G14-1

Spełnienie norm bezpieczeństwa wraz z efektywnym projektowaniem

IEC 62271-200

System napędowy PowerFlex 7000 z technologią ArcShield stanowi w pełni zintegrowane
połączenie układu rozruchowego Allen-Bradley® CENTERLINE® oraz napędu PowerFlex 7000.
Dostępne są wersje do pracy autonomicznej, pełnej integracji w systemie sieciowym oraz
przeznaczone do pracy z już zainstalowanymi konfiguracjami układów rozruchowych
Allen-Bradley średniego napięcia, o klasie łukoochronności równej 40 kA lub 50 kA.

IEC 62477-2

Obudowa została zaprojektowana z ochroną dostępu typu 2B
do wyprowadzenia energii powstałej podczas zwarcia łukowego
do góry urządzenia i z daleka od obsługi, aby zapewnić ochronę
pracowników znajdujących się w tym czasie z przodu, z tyłu
i po bokach urządzenia. Ochrona typu 2B jest zapewniona
przy otwartych drzwiach przedziału niskiego napięcia podczas
prowadzenia prac konserwacyjnych.

Zwarcie łukowe może spowodować
obrażenia osób i uszkodzenie
urządzeń znajdujących się w pobliżu
z uwagi na temperatury dochodzące
do 19 500°C w rdzeniu łuku

Jednym z aspektów, który szybko zyskuje na
znaczeniu w szeroko rozumianym programie
poprawy bezpieczeństwa jest ograniczanie
ryzyka poważnych zagrożeń stwarzanych przez
wyładowania łukowe.
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System spełnia
wymagania
określone w
następujących
normach:

1

Kanały wydmuchowe wyprowadzają gazy
i cząstki połukowe z daleka od przodu, tyłu
i boków obudowy.

2

Gazy i stopione cząstki są odprowadzane
przez górną część obudowy przez system
komór dekompresyjnych.

3

Opatentowane, samozamykające się klapy
bezpieczeństwa zapobiegają wydostawaniu
się gazów przez kanały wylotowe wentylacji
mechanicznej.

4

Drzwi obudowy są wzmocnione spawanymi
profilami, które nie ulegają odkształceniu
podczas wyładowania łukowego.

5

Sztywna obudowa, składająca się ze
wzmocnionych paneli bocznych, drzwi,
dachu i płyt tylnych, posiada specjalnie
zaprojektowaną konstrukcję umożliwiającą
pochłanianie energii łuku elektrycznego.

6

Wytrzymałe zawiasy, zamki i śruby
zapewniają bezpieczne zamknięcie
drzwi w obudowie.

7

Opatentowane, samozamykające się klapy
bezpieczeństwa zapobiegają wydostawaniu
się gazów przez przednie otwory
wentylacyjne nawiewne.

Większe bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki dodatkowym zabezpieczeniom przed wyładowaniami
łukowymi
Systemy przemienników PowerFlex 7000 z obudową ArcShield
mają wzmocnioną konstrukcję, która zamyka ciśnienie
wytworzone w wyniku wyładowania łukowego. Zastosowano
dodatkowe belki wzmacniające i płyty, a wszystkie panele
drzwi, bocznych i tylnych ścian oraz dachu wykonane
są z blachy 12 ga (ok. 2,7 mm). Główne drzwi obudowy
wyposażone są we wzmocnione wielopunktowe zasuwki oraz

wytrzymałe zawiasy. Spaliny powstające podczas wyładowania
łukowego są odprowadzane przez specjalny zawór ciśnieniowy
na dachu obudowy. Układ odprowadzania powietrza nad
dachem napędu, dostępny w różnych konfiguracjach, kieruje
rozgrzany gaz i opary miedzi oraz stali do bezpiecznej,
kontrolowanej przestrzeni.

2
1

4

3

5

6

7

W pełni zintegrowany system przemiennika PowerFlex 7000 z technologią
ArcShield o prądzie znamionowym 50 kA
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Proste i bezpieczne zdalne monitorowanie newralgicznych
zasobów
Zdalny monitoring umożliwia nadzorowanie działania przemiennika
i sterowanie nim z dala od miejsca jego użytkowania, co przekłada się na
ograniczenie narażenia personelu na kontakt z pracującymi maszynami
i potencjalnymi zagrożenimi.
Przemienniki PowerFlex 7000 zapewniają praktyczne rozwiązania, które pomagają chronić personel przed zagrożeniami
elektrycznymi. Możesz monitorować parametry pracy przemiennika PowerFlex 7000 i efektywne nimi sterować
przez sieć EtherNet/IP, w ramach naszej zintegrowanej architektury systemu sterowania lub przez zdalny interfejs
HMI PanelView™. Zdalna komunikacja z przemiennikiem do minimum ogranicza konieczność przebywania ludzi
w pomieszczeniach z urządzeniami elektrycznymi.
Zastosowanie przemiennika PowerFlex 7000 razem ze sterownikiem PAC Allen-Bradley Logix otwiera drogę do
wykorzystania oprogramowania Studio 5000 Logix Designer® i umożliwia centralne nadzorowanie działania systemu
ze sterowni.
Przemiennik PowerFlex 7000 wyposażony jest w intuicyjny terminal graficzny PanelView™ z ekranem dotykowym
i wbudowaną przeglądarką PDF oraz w ujednoliconym interfejsem sterowania. Interfejs HMI może być zamontowany
z dala od przemiennika, zatem również w przypadku tej metody sterowania personel nie musi zbliżać się do źródeł
zagrożeń elektrycznych.

Długie kable zasilające silniki
Przemienniki PowerFlex 7000 wyróżniają się możliwością stosowania długich kabli łączących napęd z silnikiem. To może
zwiększyć bezpieczeństwo operatorów w sytuacji, gdy zagrożenia występują w miejscu pracy silników. W odróżnieniu
od większości konkurencyjnych rozwiązań przemienników średniego napięcia, PowerFlex 7000 nie narzuca ograniczeń
w długości kabli silników ze względu na wysoką częstość impulsów, wysoki stosunek dv/dt urządzenia impulsowego
lub sprzężenie pojemnościowe.
Przemienniki PowerFlex 7000 mogą sterować silnikami na odległość nawet 15 km (9,3 mili) bez konieczności stosowania
filtrów. Jest to idealne przy sterowaniu silnikami pomp głębinowych z lądu lub platform morskich, a także wszędzie tam,
gdzie specyfika zastosowania wymaga centralizacji sterowania i rozproszenia silników.

Terminal graficzny PanelView™
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Ochrona inwestycji
Wykorzystując naszą globalną infrastrukturę centrów
wsparcia i sieć ekspertów, pomagamy naszym klientom
w efektywnym zabezpieczeniu inwestycji w systemach
automatyki. Dbamy o ciągłość pracy i poczucie
bezpieczeństwa, ale także oferujemy ocenę środowiska
i procesów eksploatacyjnych, by móc zaproponować
usługi zapewniające maksymalną produktywność,
optymalne wykorzystanie zasobów zakładu oraz jak
największą rentowność.
Oceny bezpieczeństwa, które mają charakter usług
doradczych, pomagają w spełnieniu wymagań obecnych
i przyszłych norm. Po ukończeniu oceny bezpieczeństwa
klient otrzymuje kompletną dokumentację i sugestie
dotyczące działań korygujących.

Usługi oceny bezpieczeństwa obejmują:
• oceny ryzyka
• analizy wyładowań łukowych
• oceny ryzyka bezpieczeństwa
• oceny zagrożeń

szkolenia
Oprócz usług firma Rockwell Automation oferuje także
szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa elektrycznego,
ochrony przeciwpożarowej (wg normy 70E NFPA –
National Fire Protection Association) oraz ochrony przed
wyładowaniami łukowymi. Programy szkoleniowe mają
na celu propagowanie wśród personelu świadomości
zagrożenia porażeniem elektrycznym, wyładowaniami
łukowymi i spowodowanymi przez nie wybuchami, a
jednocześnie umożliwiają wypełnienie obowiązków
szkoleniowych wynikających z przepisów OSHA i normy
NFPA 70E 2015.
Firma Rockwell Automation oferuje kilka kursów
szkoleniowych dotyczących zagadnień, takich jak:
• norma bezpieczeństwa elektrycznego NFPA 70E 2015®
• zasady bezpieczeństwa elektrycznego
• obliczanie granicy strefy bezpiecznej odległości od
źródła wyładowania (FPB)
• środki ochrony indywidualnej dla personelu
Dodatkowych informacji na temat szkoleń
Rockwell Automation udzielają lokalni autoryzowani
dystrybutorzy i biura techniczno-handlowe firmy
Allen‑Bradley.
Pełna lista kursów jest dostępna na stronie
http://www.rockwellautomation.com/training

Virtual Support Engineer™
Pozwala na wgląd w działanie systemu automatyki i
maszyn, którymi steruje, jest kluczem do optymalizacji
eksploatacji i ograniczania kosztowych przestojów.
Virtual Support Engineer to usługa pozwalająca na łatwe
i bezpieczne monitorowanie urządzeń oraz zbieranie
wartościowych danych analitycznych o ich działaniu.
Umożliwia uzyskanie lepszej wiedzy o funkcjonowaniu
i stanie maszyn oraz ostrzega, gdy parametry działania
znajdą się poza limitami określonymi przez użytkownika.
Aby możliwe było monitorowanie przemiennika
średniego napięcia PowerFlex 7000, w jego wnętrzu
instaluje się specjalną bramkę usługi Virtual Support
Engineer. Usługa Virtual Support Engineer nieustannie
monitoruje newralgiczne zmienne eksploatacyjne
przemiennika i powiadamia firmę Rockwell Automation
o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zakłócić jego
działanie.
Klient korzystający z usługi Virtual Support Engineer ma
dostęp do wielu cennych danych i analiz dotyczących
swoich maszyn. Virtual Support Engineer wysyła
wszystkie dane do chmury, gdzie mogą być przeglądane,
archiwizowane oraz analizowane pod kątem działania
maszyn i ujawnienia ewentualnych trendów w zapisach
historycznych.
Usługę Virtual Support Engineer można skonfigurować
tak, aby monitorowała dowolny zestaw parametrów
przemiennika, w tym:
• prędkość,
• prąd,
• napięcie,
• moc,
• kolejkę ostrzeżeń przemiennika,
• kolejkę usterek przemiennika,
• stan przemiennika.
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Usługi i pomoc techniczna Rockwell Automation
Globalna pomoc techniczna. Dostęp lokalny. Poczucie bezpieczeństwa.
Aby zapewnić niezbędną pomoc, Rockwell Automation posiada zintegrowaną certyfikowaną przez ISO
globalną sieć centrów naprawczych, wymiany urządzeń, profesjonalnych serwisów lokalnych, centrów
szkoleniowych IACET, certyfikowanych centrów telefonicznych pomocy technicznej oraz narzędzi
internetowych.
www.rockwellautomation.com/go/services

Spełniamy bieżące potrzeby techniczne klientów
Zdalne wsparcie i monitorowanie

Usługi szkoleniowe

• Wsparcie w czasie rzeczywistym
na poziomie produktu, systemu i
procesu

• Kursy prowadzone przez
instruktorów, komputerowe lub
internetowe

• Nieograniczone zasoby i narzędzia
online

• Wirtualna klasa

• Czat na żywo i fora wsparcia

• Stacje robocze i pomoce
szkoleniowe

• Bezpieczne monitorowanie,
alarmowanie i diagnostyka sprzętu

• Oceny szkoleń

Usługi świadczone u klienta

Usługi naprawcze

• Technologia wbudowana

• Regeneracja produktów

• Konserwacja zapobiegawcza

• Usługi naprawcze dla pełnego
zakresu marek i produktów
automatyki przemysłowej

• Migracje i konwersje
• Rozruch i przekazanie do
eksploatacji

• Roczne umowy serwisowe

Zwiąkszanie inwestycji w systemy automatyki
Zarządzanie aktywami MRO
• Kompleksowe planowanie
zarządzania zasobami
• Usługi zapewnienia niezawodności
• Monitorowanie gwarancji
• Szybki dostęp do globalnego
zapasu części zamiennych

Wydłużanie cyklu życia i migracje
• Installed Base Evaluation™
• Identyfikacja ryzyka utraty
wartości rynkowej
• Narzędzia i umowy serwisowe
dotyczące cyklu życia rozwiązań
mające na celu ograniczenia ryzyk
związanych z produkcją

Usługi w zakresie sieci i
zabezpieczeń
• Usługi dotyczące cyklu życia układu
sterowania
• Zarządzanie zbieżnością sieci
• Usługi w zakresie technologii,
polityki i procedur zabezpieczeń

Usługi bezpieczeństwa
• Ocena i poprawa bezpieczeństwa
• Usługi w zakresie projektowania,
integracji i weryfikacji pod kątem
bezpieczeństwa

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum Wsparcia Technicznego Rockwell Automation pod adresem www.rockwellautomation.com/
knowledgebase. Na stronie można uzyskać informacje i pomoc techniczną, jak również:
• Przeczytać uwagi techniczne/aplikacyjne

• Zarejestrować się w celu otrzymania powiadomień e-mail o produktach/usługach

• Pobrać poprawki do oprogramowania

• Zadać pytanie, skorzystać z czatu na żywo, forum i o wiele więcej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony wsparcia technicznego pod adresem www.rockwellautomation.com/go/support, na której można
wybrać kraj i uzyskać informacje o lokalnej pomocy technicznej.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, Direct-to-Drive, Listen. Think. Solve., PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, Studio 5000 Logix Designer i Virtual Support Engineer są znakami
towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc. Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation są własnością odpowiednich firm.
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