PowerFlex 7000 Orta Gerilim AC
Sürücüler ile Güvenlik
Personelinizi ve Ekipmanınızı Korumaya Yardımcı Olur

Yüksek Güvenlik Standardını Karşılar
Farklı endüstrilerde yer alan kullanıcılar personellerini ve varlıklarını daha iyi korumak için
tesislerindeki güvenlik seviyelerinin daha yüksek olmasını istemektedir. Global standartlar,
bu gelişen gereksinimleri yansıtacak şekilde değişmektedir. Rockwell Automation,
makinelerinizin fonksiyonel olarak çalışmasını iyileştirmek üzere yenilikçi güvenlik çözümleri
sunarken güvenlik, verimlilik ve üretkenliğin artırılmasını sağlayarak güvenliğe bütünsel bir
yaklaşım getirmektedir. Endüstriyel otomasyon ve güvenlik alanlarında lider ve bir teknoloji
öncüsü olarak Orta Gerilim güvenlik çözümlerimizin, üretkenliğinizi ve personelinizin
güvenliğini nasıl artırabileceğini görün.

Operasyonlarınızda Riski Azaltmanızı Sağlar
Allen-Bradley® PowerFlex® 7000 AC sürücüler ağır
sanayinin en zorlu uygulamalarında verimli ve
güvenilir motor kontrolü sağlama konusunda dünya
çapında bir üne sahiptir.
Yeni yaklaşımlar ile teknolojiler, personel ve ekipman
güvenliğini arttırarak iş yeri tehlikeleri ile ilgili riskleri en
aza indirmektedir.
PowerFlex 7000 sürücüler, daha yüksek performans
gerektiren uygulamalar için Direct-to-Drive™
teknolojisi ile Active Front End (AFE) ve yüksek
performanslı moment kontrolü gibi sürücü
konfigürasyonları ve kontrol seçenekleri sunmaktadır.
Buna Safe Torque-Off kontrol seçeneği ile birlikte
ArcShield™ ark dirençli kasa seçeneği eklendiğinde,
PowerFlex 7000 sürücü sistemi, daha yüksek
performans ve kritik varlıklarınız için daha fazla
güvenlik sağlayan eksiksiz bir çözüm sağlayabilir.

Yenilikçi orta gerilim sürücülerimiz,
makinelerinizin fonksiyonel çalışmasının
iyileştirilmesini sağlarken personel
güvenliğinin, verimliliğin ve üretkenliğin
artırılmasına katkıda bulunur.
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Safe Torque-Off ile Fonksiyonel Güvenliği
Arttırmanıza Yardımcı Olur
Fonksiyonel güvenlik, mühendislik uygulamaları son derece sıkı uluslararası güvenlik
standartlarının karşılanması için güvenilir güvenlik önlemleri geliştirmektedir. Bu uygulamalar,
güvenlik önlemlerinin makinelerin tasarımına doğrudan eklenmesiyle kullanıcıların güvenliğinin
artırılmasını sağlar ve sistem karmaşıklığını azaltır.

Safe Torque-Off Özelliğine Sahip PowerFlex 7000 Orta Gerilim Sürücüler,
Fonksiyonel Güvenlik Tasarımınızı Basitleştirmenize Yardımcı Olabilir
Safe Torque-Off teknolojisi, sürücünün enerjisini kesmeden motorun enerjisini keser ve güvenli
duruma erişildiğinde sistemin daha hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlar.
Safe Torque-Off, sürücü kontrolü dahilinde tasarlanmıştır ve ek elektromekanik bileşen
gerektirmeden, kablolama gereksinimlerinin ortadan kaldırılmasını ve donanım envanteri ile
kurulum maliyetlerinizin azalmasını sağlar.
Malzeme taşıyan konveyörler ve öğütme makineleri gibi endüstriyel uygulamalar için ideal olan
Safe Torque-Off özelliği ile PowerFlex 7000 sürücü TÜV sertifikasına sahiptir. Bununla birlikte,
sürücü sistemleri için elde edilebilecek en yüksek sertifikalar olan IEC 61508 Safety Integrity Level
(SIL) 3 ve ISO 13849-1 Category 3, Performance Level e (PLe) 3 ile sertifikalandırılmıştır.
• Motordan sürüceye ulaşbilecek enerji geri
dönüşlerini engeller
• Tekrarlayan yeniden başlatmaların neden olduğu
yıpranmayı azaltır
• IEC 61508 ve PLe için SIL 3, ISO 13849-1 için
Category 3 gereksinimlerini karşılar
• TÜV Sertifikasına sahiptir
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ArcShield içeren PowerFlex 7000 Sürücü Sistemi
Orta Gerilim Sürücü Teknolojisindeki Gelişmeler Ark Parlaması Tehlikelerinin
Azaltılmasını ve Risklerin En Aza İndirilmesini Sağlar
Elektrikli ekipmanların çalıştırılması ve bakımı ile ilgili risklerin azaltılmasını sağlamak ve müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için Rockwell Automation ilk ark dirençli orta gerilim sürücü sistemini sundu.
Ark dirençli orta gerilim ve alçak gerilim motor kontrolörleri alanında on yılı aşkın başarılı tasarım ve
uygulama deneyimine dayanan ArcShield teknolojisine sahip PowerFlex 7000 sürücü, çalışanların
güvenliğini artıracak ve beklenmeyen kesintiler ile arıza sürelerinin en aza indirilmesini sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Bu sistem aşağıdaki
global standartlarla
uyumludur:
IEEE C37.20.7

Rockwell Automation'a ait bir ticari marka ve tasarım olan ark dirençli tasarım ArcShield, akıllı kontrol
sistemlerimiz ile ark dirençli kasayı birleştirerek uzaktan çalıştırma ve izleme özelliklerinin yanında
geliştirilmiş güvenlik özellikleri sunuyor.

CSA C22.2 No. 22-11

Etkin Tasarımıyla Güvenlik Standartlarını Karşılar

IEC 62271-200

ArcShield içeren PowerFlex 7000 sürücü, tam entegre bir Allen-Bradley® CENTERLINE® yol verici ve
PowerFlex 7000 sürücü kombinasyonudur. 40 kA ya da 50 kA ark arızası sınıfı sağlayarak bağımsız,
tam entegre sistemler ve mevcut Allen-Bradley orta gerilim yol verici ekipmanlarıyla birlikte
kullanılabilir.

IEC 62477-2

EEMAC G14-1

Ark parlamasıyla oluşan enerjiyi kasanın üstünden ve personelden uzak bir şekilde yönlendirmek
üzere tasarlanan Tip 2B erişilebilirlik, bir ark arızası sırasında kasanın önünde, yanında ya da
arkasında duran personelin korunmasını sağlar. Buna ek olarak bakım amacıyla alçak gerilim kontrol
kapağı açık olduğunda da Tip 2B koruma sağlanır.

Ark terminallerinde 35.000°F/19.500°C'yi
aşan sıcaklıklarda gerçekleşen bir ark
parlaması yakınındaki kişileri yaralayabilir
ve ekipmanları tahrip edebilir

Kapsamlı bir güvenlik geliştirme programında
gün geçtikçe daha fazla odaklanılan bir konu
da ark parlaması ile ilgili potansiyel olarak ciddi
tehlikelerin azaltılmasıdır.
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1

Bir ark parlaması durumunda basınç
emniyet havalandırmaları ark gazlarını
ve materyallerini kasanın ön, arka ve yan
taraflarından uzaklaştırır.

2

Gazlar ve materyaller plenum tahliye sistemi
üzerinden kasanın üst kısmından dışarı atılır.

3

Patentli kendiliğinden kapanan
havalandırma plakaları, ark parlaması
sonucu oluşan gazların fan tahliye
havalandırmalarından kaçmasını engeller.

4

Kabin kapakları ark parlaması sırasında
yapısal bütünlüğü korumak için tasarlanan
kaynaklı kanallarla güçlendirilmiştir.

5

Takviyeli yan plakalar, kapaklar, üst ve
arka plakalar dahil olmak üzere güçlü
kabin yapısı, ark arızası enerjisini içeride
tutmak üzere sağlamlığı artırmak üzere
tasarlanmıştır.

6

Daha fazla koruma için dayanıklı menteşeler,
mandallar ve sürgüler kapakların kabine
sıkıca kapalı kalmasını sağlar.

7

Patentli kendinden kapanan havalandırma
plakaları, ark parlamasıyla oluşan gazların
önde yer alan hava girişlerinden dışarı
çıkmasını engeller.

Ark Parlaması Olayları için Daha Fazla Koruma ile Daha Güvenli Çalışma Ortamları Yaratmak Üzere Tasarlandı
ArcShield kasalı PowerFlex 7000 sürücü sistemleri, ark
parlamasıyla oluşan basıncı içeride tutmak için takviye edilerek
güçlendirilmiştir. Ek destek unsurları ve plakaları ile takviye
edilerek güçlendirilmiştir ve tüm kapaklar ile yan, üst ve arka
plakalar için 2,77 mm'lik çelik kullanılmıştır. Ekstra güçlü, birden
çok noktaya yerleştirilen mandallar ile sağlam kapak menteşeleri,
kasanın ana kapaklarının güvenliğini artırır.

Ark gazlarını yönlendirmek için, kasanın üst kısmında yer alan bir
basınç emniyet havalandırması basıncı boşaltmak üzere açılır.
Üste yerleştirilen çeşitli plenum tahliye sistemi yapılandırmaları,
kızgın gaz ile bakır ve çelik buharlarını güvenli ve kontrollü bir
konuma yönlendirir.
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ArcShield Teknolojisine sahip tam entegre 50 kA sınıfı PowerFlex 7000 Sürücü Sistemi
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Kritik Varlıklarınız İçin Basit ve Güvenli Uzaktan İzleme
Personelin çalışan ekipmanlara ve olası tehlikelere maruz kalma olasılığını
azaltmak üzere tasarlanan uzaktan izleme, sürücü sisteminin uygulamadan
uzakta kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlar.
PowerFlex 7000 sürücüler, personelinizi potansiyel elektrik tehlikelerinden korunmak için kullanışlı özellikler sunar.
Kontrol sistemi mimarinize entegre ederek ya da bir uzak PanelView™ insan-makine arabirimi (HMI) kullanarak PowerFlex
7000 sürücünün çalışma koşullarını EtherNet/IP iletişimleri üzerinden etkin bir şekilde kontrol edip izleyebilirsiniz.
Sürücüye uzaktan bağlantı sağlayarak personelin elektrik odalarına girme gereksiniminin en aza indirilmesini
sağlayabilirsiniz.
PowerFlex 7000 sürücüler, Allen-Bradley Logix programlanabilir otomasyon kontrol cihazı ile birlikte kullanıldığında,
kontrol odanızdaki kontrol ve operasyon olanaklarını genişleterek tüm faaliyetlerinizi tek bir konumdan izleyecek şekilde
Studio 5000 Logix Designer® ile entegrasyonunuzu kolaylaştırabilirsiniz.
PowerFlex 7000 sürücü, kullanıcı dostu PanelView™ dokunmatik ekranlı grafik terminali ile birleştirilmiş kontrol
arabiriminin yanında yerleşik bir PDF görüntüleyici ile donatılmıştır. İnsan-makine arabirimi (HMI) uzak bir noktaya
yerleştirilebilir, böylece personelin elektrik ile ilgili tehlikelerden uzak tutulmasına yardımcı olacak başka bir alternatiften
yararlanılabilir.

Uzun Motor Kabloları
PowerFlex 7000 sürücüler, uzun motor kabloları kullanılmasına olanak verir. Bu, motorun yerleştirildiği ortamda operatör
açısından risklerin bulunduğu durumlarda operatör güvenliğini arttırır. Diğer orta gerilim sürücü teknolojilerinden farklı
olarak PowerFlex 7000 sürücüde yüksek anahtarlama frekansları, anahtarlama cihazlarının yüksek dv/dt özellikleri ya da
kapasitif kuplaj nedeniyle olan motor kablosu uzunluğu kısıtlamaları yoktur.
PowerFlex 7000 sürücüler, herhangi bir filtre olmadan 15 km (9,3 mil) uzaklığa kadar motoru kontrol edebilir. Bu, karada
ya da açık deniz platformunda yer alan elektrikli dalgıç pompaların kullanımı ya da elektrik kontrol odalarının merkezi ve
ortam nedeniyle motorların dağınık olması gereken uygulamalar için ideal bir seçenektir.

PanelView™ grafik terminali
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Yatırımınızı Korur
Destek merkezlerimizin ve uzmanlarımızın oluşturduğu
global altyapımızdan güç alarak otomasyon yatırımınızı
korunmanıza yardımcı olmak için yanınızdayız. Tesisinizin
çalışmaya devam etmesine yardımcı olarak size huzur
vermenin yanında, operasyonunuzun tamamını
değerlendirerek üretkenliğinizin en üst seviyeye
taşınması, tesis varlıklarının optimize edilmesi ve genel
olarak finansal performansınızın iyileştirilmesine yardımcı
olacak doğru hizmet seçeneklerini önerebiliriz.
Güvenlik değerlendirmeleri, güvenlik açısından kritik
kontroller için danışmanlık hizmetleri sağlayarak
mevcut ve geliştirilmekte olan standartlara uyum
sağlamanıza yardımcı olur. Bir güvenlik değerlendirmesi
tamamlandığında, ilgili tüm belgeler ve iyileştirme önerileri
size sunulur.

Virtual Support Engineer™

Güvenlik Değerlendirmesi Hizmetlerine
Aşağıdakiler Dahildir:

Otomasyon makinelerinizin performansı ile ilgili ayrıntılı
bilgi edinmek operasyonlarınızı optimize etmek ve
maliyetli kesintileri engellemek için son derece önemlidir.

• Risk Değerlendirmeleri

Virtual Support Engineer, ekipmanlarınızı izlemek ve
son derece değerli performans bilgileri toplamak için
basit ve güvenli bir yaklaşım sunan bir hizmettir. Artık
makinenizin ne kadar iyi çalıştığını daha iyi anlayabilir
ve performansı önceden tanımladığınız sınırların dışına
çıktığında bir uyarı alabilirsiniz.

• Ark Parlaması Analizi
• Güvenlik Risk Değerlendirmeleri
• Tehlike Değerlendirmeleri

Eğitim
Sunulan hizmetlere ek olarak Rockwell Automation
elektrik güvenliği, National Fire Protection Association
(NFPA) 70E ve ark parlaması uygunluğu ile ilgili eğitim
kursları verir. Bu programlar elektrik çarpması, ARK
Parlaması ve ARK Patlaması ile ilgili tehlikeler hakkında
çalışan farkındalığının artırılmasına yardımcı olmak ve
eğitim programlarınızı OSHA ve NFPA 70E 2015 zorunlu
elektrik eğitimi ile uyumlu hale getirmenizi sağlamak
üzere tasarlanmıştır.
Rockwell Automation aşağıdaki önemli konular dahil
olmak üzere çok sayıda farklı eğitimler vermektedir:
• NFPA 70E 2015® Elektrik Güvenliği Gereklilikleri
• Elektrik ile ilgili Güvenli Uygulamalar
• Parlama Korunma Sınırını Hesaplama
• Personel Koruma Ekipmanı
Rockwell Automation eğitim kursları ile ilgili daha fazla
bilgi için yerel yetkili Allen-Bradley Distribütörü ya da
Satış/Destek ofisi ile iletişime geçin.
Kursların tam listesini adresinde bulabilirsiniz
http://www.rockwellautomation.com/training

PowerFlex 7000 orta gerilim sürücüleri izlemek için
Virtual Support Engineer bağlantı geçidi sürücülerin
içine yerleştirilir. Virtual Support Engineer, sürücülerin
kritik değişkenlerini sürekli izler ve sürücü sisteminin
performansını etkileyebilecek tüm olayları Rockwell
Automation'a bildirir.
Virtual Support Engineer'ı kullanarak makineleriniz için
son derece kapsamlı veri ve analizlere erişebilirsiniz.
Virtual Support Engineer arşivleme, performans analizi
ve geçmiş verileri/eğilimlerin görüntülenmesi için
verilerin tümünü buluta gönderir.
Virtual Support Engineer, aşağıdakiler dahil olmak üzere
sürücülerde dilediğiniz sayıda parametreyi izlemek üzere
yapılandırılabilir:
• Hız
• Akım
• Gerilim
• Enerji
• Sürücü Uyarı Sırası
• Sürücü Arıza Sırası
• Sürücü Durumu
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Rockwell Automation Hizmet ve Destekleri
Global Destek. Yerel Adres. Gönül Rahatlığı.
İhtiyacınız olan kaynakları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde sağlamak üzere Rockwell Automation
ISO sertifikalı tamir merkezleri, değişim merkezleri, saha hizmet uzmanları, IACET-tarafından tanınan
eğitim merkezleri, sertifikalı teknik destek çağrı merkezleri ve çevrimiçi araçlardan oluşan entegre ve
küresel bir ağa sahiptir.
www.rockwellautomation.com/go/services

Günlük Teknik İhtiyaçlarınızı Karşılar
Uzaktan Destek ve İzleme

Eğitim Hizmetleri

Tesiste Sunulan Hizmetler

Onarım Hizmetleri

• Gerçek zamanlı ürün, sistem ve
uygulama seviyesinde destek

• Eğitmen eşliğinde, bilgisayar ya da
internet üzerinden kurs olanakları

• Tümleşik mühendislik

• Ürün yeniden üretimi

• Sınırsız çevrimiçi kaynak ve araç

• Sanal sınıf

• Önleyici bakım

• Canlı sohbet ve destek forumları

• Eğitim değerlendirmeleri

• Taşıma ve dönüştürme

• Tüm endüstriyel otomasyon
markaları ve ürünleri için onarım
hizmetleri

• Güvenli ekipman izleme, uyarı ve
tanılama

• İş istasyonları ve iş yardımları

• Başlatma ve devreye alma

• Yıllık onarım anlaşmaları

Otomasyon Yatırımınızı En Üst Seviyeye Taşıyın
MRO Talep Yönetimi
• Kapsamlı varlık yönetimi
planlaması
• Güvenilirlik hizmetleri
• Garanti izleme
• Küresel yedek parça envanterine
hızlı erişim

Kullanım Ömrü Uzatma ve Taşıma
• Installed Base Evaluation™
• Son derece hassas tükenme riski
değerlendirmesi
• Üretim risklerini azaltmak için
araçlar ve kullanım ömrü destek
hizmeti anlaşmaları

Ağ ve Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

• Kontrol sistemi kullanım ömrü
hizmetleri

• Güvenlik değerlendirmeleri ve
iyileştirmeler

• Ağ birleştirme yönetimi

• Güvenlik tasarımı, entegrasyonu ve
validasyon hizmetleri

• Güvenlik teknolojisi, politika ve
süreç hizmetleri

Teknik bilgiler ve yardım için www.rockwellautomation.com/knowledgebase adresinde yer alan Rockwell Automation Destek Merkezi'ni
ziyaret edin, ayrıca:
• Teknik notları/uygulama notlarını görüntüleyin

• Ürün ve hizmetlerle ilgili e-posta bildirimlerine üye olun

• Yazılım yamalarını edinin

• Soru Gönderme, Canlı Sohbet, Destek Forumları ve daha fazlasından faydalanın

Bulunduğunuz ülkeyi seçmek ve yerel destek bilgilerine ulaşmak için www.rockwellautomation.com/go/support adresinden Şimdi Destek
Al bölümünü ziyaret edin.
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