Segurança com os inversores de média
tensão PowerFlex 7000
Ajude a proteger o seu pessoal e os equipamentos

Atender a um alto padrão de segurança
Os usuários de uma ampla variedade de indústrias exigem maiores níveis de segurança
em suas instalações, para proteger melhor o pessoal e os ativos. Os padrões globais estão
mudando para refletir esses requisitos em evolução. A Rockwell Automation adota uma
abordagem integral para a segurança, ao oferecer soluções inovadoras de segurança para
aprimorar a operação funcional de suas máquinas, ajudando a aumentar a segurança,
eficiência e produtividade. Como o líder mundial em automação e segurança industriais
e como inovador tecnológico, veja como as soluções de segurança de média tensão
podem ajudar a aumentar a sua produtividade e a segurança do pessoal.

Ajude a reduzir os riscos em todas as
operações
Em todo o mundo, os inversores PowerFlex®
7000 da Allen-Bradley® construíram a reputação
de proporcionar controle de motores eficiente
e confiável para as aplicações mais exigentes da
indústria pesada.
As novas abordagens e tecnologias aumentam a
proteção do pessoal e dos equipamentos, o que
minimiza o risco de perigos no local de trabalho.
Os inversores PowerFlex 7000 oferecem opções de
controle e configuração do inversor como Active
Front End (AFE) com a tecnologia Direct-to-Drive™
e controle de torque de alto desempenho para
aplicações com maiores requisitos de desempenho.
Além disso, a opção de controle Safe Torque
Off, a opção de câmara resistente ao arco elétrico
ArcShield™ e o inversor PowerFlex 7000 podem
proporcionar uma solução completa que ofereça alto
desempenho e segurança aprimorada para os seus
ativos críticos.

Nossos inovadores inversores de média tensão
ajudam a aprimorar a operação funcional
de suas máquinas, ao mesmo tempo em que
ajudam a aumentar a segurança do pessoal,
a eficiência e produtividade.
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Ajude a aumentar a segurança funcional com o
Safe Torque Off
As práticas da engenharia para a segurança funcional desenvolvem medidas de segurança
confiáveis para atender aos estritos padrões internacionais de segurança. Estas práticas
podem ajudar a aumentar a segurança dos usuários e a reduzir a complexidade do sistema ao
incorporar medidas de segurança diretamente no projeto das máquinas.

Os inversores de média tensão PowerFlex 7000 com Safe Torque Off podem
ajudá-lo a simplificar o projeto de segurança funcional
A tecnologia de Safe Torque Off permite que você desligue a alimentação do motor sem desligar
a do inversor, o que possibilita um reinício mais rápido do sistema após atingir um estado seguro.
O Safe Torque Off está projetado no controle do inversor e não exige componentes
eletromecânicos adicionais, o que ajuda a eliminar a necessidade de fiação e a diminuir o
estoque de hardware e os custos de instalação.
Ideal para aplicações industriais, como transportadores de manuseio de materiais e usinas de
moagem, o inversor PowerFlex 7000 com Safe Torque Off possui certificação TÜV. Também está
certificado para o nível de integridade de segurança (SIL) 3 da IEC 61508 e nível de desempenho
e (PLe), Categoria 3 da ISO 13849-1, os maiores níveis possíveis para os inversores.
• Impede que o inversor envie energia rotativa
aos motores
• Ajuda a reduzir o desgaste causado por reinícios
repetitivos
• Cumpre os requisitos para o SIL 3 da IEC 61508 e PLe,
Categoria 3 da ISO 13849-1
• Certificação TÜV
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Sistema de inversores PowerFlex 7000 com ArcShield
Os avanços na tecnologia dos inversores de média tensão ajudam a reduzir os
perigos de arco elétrico e a minimizar os riscos
A Rockwell Automation apresenta seu primeiro sistema de inversores de média tensão resistente ao
arco elétrico para ajudar a reduzir os riscos associados à operação e manutenção dos equipamentos
elétricos e satisfazer as necessidades dos clientes. Baseado em mais de uma década de projeto e
implementação bem-sucedidos dos controladores do motor de baixa e média tensão resistentes ao
arco elétrico, o sistema de inversores PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield foi projetado para
ajudar a proteger os funcionários e minimizar o tempo de parada e interrupções não programadas.
O ArcShield, um projeto resistente ao arco elétrico registrado e projetado pela Rockwell Automation,
combina uma câmara de impedância ao arco elétrico com sistemas de controle inteligente que
proporcionam funcionalidades de segurança aprimorada junto a capacidades de operação e
monitoração remotas.

O sistema está em
conformidade com
os seguintes padrões
globais:
IEEE C37.20.7
CSA C22.2 Nº 22-11
EEMAC G14-1
IEC 62271-200

Atendendo aos padrões de segurança com um projeto eficaz
O sistema de inversores PowerFlex 7000 com ArcShield é uma combinação de partida
CENTERLINE® e inversor PowerFlex 7000 da Allen-Bradley® totalmente integrada. Foram
disponibilizados sistemas autônomos, totalmente integrados e projetados para trabalhar com
os barramentos existentes da partida de média tensão da Allen-Bradley, o que proporciona uma
tensão nominal de falha de arco elétrico de 40 kA ou 50 kA.

IEC 62477-2

Projetado para redirecionar a energia criada em um evento de arco elétrico, pela parte superior da
câmara e afastando-a do pessoal, a possibilidade de acesso do Tipo 2B ajuda a proteger o pessoal
enquanto estiver em frente, do lado ou por trás da câmara
em caso de falha de arco. Além disso, a proteção Tipo 2B se
As ventilações de alívio da pressão afastam
1
mantém quando a porta do controle de baixa tensão estiver
os gases e o material do arco elétrico da
aberta para manutenção.
frente, parte posterior e laterais da câmara

O arco elétrico pode causar ferimentos
a qualquer pessoa próxima e destruir os
equipamentos com temperaturas que
ultrapassam os 35.000 °F / 19.500 °C nos
terminais do arco.

Uma área de enfoque com um rápido crescimento
em um amplo programa de aprimoramento da
segurança é reduzir os perigos potencialmente
sérios associados aos eventos de arco elétrico.
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durante o arco elétrico.
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Os gases e materiais são ventilados pela
parte superior da câmara através do sistema
exaustor da câmara.
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As placas de ventilação patenteadas e com
fechamento automático impedem que os
gases do arco elétrico escapem através das
aberturas de exaustão dos ventiladores.
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As portas do gabinete são reforçadas com
canais soldados projetados para manter
a integridade estrutural durante um arco
elétrico.
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A fabricação robusta do gabinete, incluindo
chapas laterais, portas, teto e placas traseiras
reforçadas, está projetada para aumentar a
rigidez ao conter a energia da falha de arco
elétrico.
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Dobradiças, travas e parafusos de alta
resistência engatam a porta ao gabinete
para proteção adicional.
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As placas de ventilação patenteadas e com
fechamento automático impedem que os
gases do arco elétrico escapem através da
ventilação de entrada de ar dianteira.

Projetado para criar um ambiente de trabalho mais seguro com proteção adicional para eventos
de arco elétrico
As câmaras dos sistemas de inversores PowerFlex 7000 com
ArcShield foram reforçadas para conter a pressão criada em um
evento de arco elétrico. Foram reforçadas com partes de suporte
adicionais, placas e, além disso, utilizam aço de calibre 12 em
todas as chapas das portas, laterais, teto e parte posterior. Força
adicional, travas com diversos pontos e dobradiças da porta
robustas aprimoram a segurança das portas principais da câmara.

Para redirecionar os gases de exaustão do arco elétrico, abre-se
uma ventilação de alívio de pressão especial no teto da câmara
para liberar a pressão. Várias configurações do sistema geral de
exaustão da câmara canalizam o gás superaquecido e o aço e
cobre vaporizados para um local controlado e seguro.
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Sistema de inversores PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield totalmente integrado e classificado para 50 kA
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Monitoração remota simples e segura para seus ativos críticos
A monitoração remota possibilita o controle e monitoração do inversor longe
da aplicação, projetada para reduzir a exposição do pessoal aos equipamentos
em operação e aos possíveis perigos.
Os inversores PowerFlex 7000 oferecem funcionalidades práticas que ajudam a manter o pessoal afastado de
possíveis perigos elétricos. Você pode controlar e monitorar de maneira eficaz as condições de operação do inversor
PowerFlex 7000 através das comunicações EtherNet/IP, com a integração na arquitetura do seu sistema de controle ou
utilizando uma IHM PanelView™. Com a conectividade remota ao inversor, você pode ajudar a reduzir a necessidade
dos funcionários entrarem nas salas elétricas.
Quando um inversor PowerFlex 7000 é integrado com um controlador de automação programável Logix da
Allen‑Bradley, você pode aprimorar a integração com o Studio 5000 Logix Designer®, ao mesmo tempo em que
estende o controle e a operação à sala de controle e monitora todas as operações a partir de um local.
O inversor PowerFlex 7000 apresenta um terminal gráfico PanelView™ amigável com tela touchscreen e visualizador de
PDF incorporado junto com uma interface de controle consolidada. A IHM pode ser montada de forma remota, o que
oferece outra alternativa para ajudar a manter o pessoal afastado dos perigos elétricos.

Comprimentos longos do cabo do motor
Os inversores PowerFlex 7000 permitem distâncias longas do cabo do motor. Isto pode melhorar a segurança do
operador em situações nas quais os riscos ao operador estão associados ao ambiente no qual o motor é colocado.
Ao contrário da maioria das tecnologias de inversores de média tensão da concorrência, o inversor PowerFlex 7000
não possui limitações no comprimento do cabo do motor devido às altas frequências de comutação, características
de dv/dt altas do dispositivo de chaveamento ou acoplamento capacitivo.
Os inversores PowerFlex 7000 são capazes de controlar motores a 15 km (9,3 milhas) de distância do inversor sem
filtro. Isto é ideal para aplicações de bombas elétricas submersíveis baseadas em plataformas marítimas ou terrestres,
ou qualquer aplicação que exija câmaras de controle elétrico com localização centralizada e localizações de motor
discretas devido ao ambiente.

Terminal gráfico PanelView™
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Proteja seu investimento
Ao aproveitar nossa infraestrutura global de centros
de suporte e especialistas na matéria, ajudamos você
a proteger seu investimento em automação. Além
de lhe proporcionar tranquilidade, à medida que o
ajudamos a manter sua fábrica em funcionamento,
avaliaremos a operação inteira e recomendaremos a
combinação certa de serviços para ajudar a maximizar a
produtividade, otimizar os ativos da fábrica e aprimorar o
seu desempenho financeiro em geral.
As avaliações de segurança o ajudam a atender
aos padrões atuais e futuros ao oferecer serviços
de consultoria para os controles de segurança mais
importantes. Uma vez que a avaliação de segurança for
finalizada, você receberá a documentação completa e
sugestões de correção.

Os serviços da avaliação de segurança
incluem:
• Avaliações de risco
• Análise do arco elétrico
• Avaliações de risco de segurança
• Avaliações de perigos

Treinamento
Além dos serviços, a Rockwell Automation também
oferece cursos de treinamento sobre segurança
elétrica, de conformidade com a 70E e arco elétrico
da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios
(NFPA). Estes programas têm a finalidade de ajudar a
aumentar a conscientização dos funcionários em relação
aos perigos de choque elétrico, arco elétrico e explosão
de arco, além de fazer que seu programa de treinamento
esteja em conformidade com o treinamento elétrico
exigido pela OSHA e NFPA 70E 2015.
A Rockwell Automation fornece diversos cursos,
incluindo os principais temas a seguir:
• Requisitos de segurança elétrica da NFPA 70E 2015®

Virtual Support Engineer™
Obter uma melhor visão do desempenho de suas
máquinas de automação é a chave para otimizar as suas
operações e evitar tempos de parada não programada
caros.
O Virtual Support Engineer é um serviço que oferece
uma abordagem simples e segura para monitorar seu
equipamento e coletar análises valiosas do desempenho.
Agora você pode compreender melhor quão bem as
suas máquinas funcionam e receber alertas quando o
desempenho diminuir além dos limites predefinidos.
Para monitorar os inversores de média tensão PowerFlex
7000, instalamos o dispositivo de entrada do Virtual
Support Engineer dentro do inversor. O Virtual Support
Engineer monitora continuamente as variáveis críticas do
inversor e notifica à Rockwell Automation sobre qualquer
evento que possa afetar o desempenho do inversor.
Com o Virtual Support Engineer, você tem acesso a
uma riqueza de dados e análises valiosos para as suas
máquinas. O Virtual Support Engineer envia todos
os dados à nuvem para visualizar o arquivamento, as
análises de desempenho e a tendência/os dados de
histórico.
O Virtual Support Engineer pode ser configurado para
monitorar qualquer número de parâmetros no inversor,
incluindo:

• Práticas elétricas seguras

• Velocidade

• Calcular o limite de proteção contra arco elétrico

• Corrente

• Equipamento de proteção individual

• Tensão

Saiba mais sobre os cursos de treinamento da Rockwell
Automation com nosso distribuidor Allen-Bradley
autorizado ou o escritório de vendas/suporte locais.

• Potência

Encontre uma lista completa dos cursos em
http://www.rockwellautomation.com/training

• Fila de falhas do inversor

• Fila de advertências do inversor

• Status do inversor
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Serviços e suporte da Rockwell Automation
Suporte global. Endereço local. Tranquilidade.
Fornecendo os recursos que você precisa, onde e quando forem necessários, a Rockwell Automation
possui uma rede integrada global de centros de reparo com certificação ISO, centros de intercâmbio,
profissionais de serviço de campo, centros de treinamento reconhecidos pela IACET, centros de suporte
técnico telefônico certificados e ferramentas on-line.
www.rockwellautomation.com/go/services

Atenda às suas necessidades técnicas diárias
Monitoração e suporte remotos
• Suporte do produto, sistema e
aplicação em tempo real
• Ferramentas e recursos on-line
ilimitados
• Bate-papo ao vivo e fóruns de
suporte
• Monitoração, geração de alarmes
e diagnósticos seguros do
equipamento

Serviços de treinamento
• Cursos conduzidos por instrutor e
cursos baseados em computador ou
na Web
• Sala de aula virtual
• Avaliações do treinamento
• Estações de trabalho e materiais de
consulta

Serviços OnSite
•
•
•
•

Engenharia residente
Manutenção preventiva
Migrações e conversões
Partida e comissionamento

Serviços de reparo
• Remanufatura do produto
• Serviços de reparo para uma gama
completa de marcas e produtos de
automação industrial
• Acordos anuais de reparos

Maximize seu investimento em automação
Gestão da demanda em MRO

Extensão e migrações do ciclo de vida

• Planejamento abrangente da gestão
de ativos

• Installed Base Evaluation™

• Serviços de confiabilidade

• Contratos de serviço de suporte às
ferramentas e ciclo de vida para
reduzir o risco da produção

• Acompanhamento da garantia
• Acesso rápido ao estoque global de
peças sobressalentes

• Indicação de risco de obsolescência

Serviços de segurança e da rede
• Serviços do ciclo de vida do sistema
de controle

Serviços de segurança
• Avaliações e remediação da
segurança

• Gestão da convergência da rede

• Serviços de projeto, integração e
validação da segurança
• Serviços de tecnologia de segurança,
políticas e procedimentos

Visite o Centro de suporte da Rockwell Automation em www.rockwellautomation.com/knowledgebase para obter informações e
suporte técnico, e:
• Visualizar notas técnicas/de aplicação

• Cadastrar-se para receber notificações por e-mail sobre produtos e serviços

• Obter correções de software

• Enviar uma pergunta, bate-papo ao vivo e fóruns de suporte, entre outros

Visite Obter suporte agora em www.rockwellautomation.com/go/supportpara selecionar seu país e localizar suas informações de suporte local.
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