
Inversores PowerFlex® Série 750

Projetado para fácil utilização, integração e flexibilidade de aplicação



Os inversores PowerFlex Série 750 foram projetados pensando 
em suas necessidades. Suas necessidades de flexibilidade, 
produtividade e facilidade de uso foram consideradas em cada 
detalhe destes inversores. O resultado é uma família de inversores 
que oferece uma experiência de usuário excepcional, desde a 
programação inicial até a operação.

Esta robusta família de inversores oferece alto desempenho para 
uma grande variedade de aplicações industriais. O PowerFlex 753 
oferece controle para fins gerais para aplicações que vão até 
350 HP/250 kW enquanto o PowerFlex 755 oferece a máxima 
flexibilidade e desempenho até 2000 HP/1500 kW.

Considere estes recursos-chave dos inversores PowerFlex 
Série 750 e como eles podem ajudá-lo a maximizar sua 
produtividade:

Integração simplificada com Logix – Os inversores 
PowerFlex 753 e 755 oferecem integração perfeita no ambiente 
Logix para configuração, programação, comissionamento, 
diagnósticos e manutenção simplificados e melhorados. Usando 
perfis Add-On ou instruções incorporadas*, você será capaz 
de reduzir o tempo de engenharia – e custos relacionados – 
enquanto aprimora a configuração, controle e coleta de dados.

Comunicação – O PowerFlex Série 750 é compatível com uma 
variedade de protocolos de rede para fácil integração à sua 
arquitetura. O PowerFlex 755 apresenta uma porta Ethernet 
incorporada, permitindo que você gerencie os dados do inversor 
facilmente nas redes EtherNet/IP. Além disso, um módulo 
opcional EtherNet/IP de porta dupla para o PowerFlex Série 750 
oferece formas flexíveis e de custo otimizado para aplicar 
EtherNet/IP, inclusive a funcionalidade Device Level Ring (DLR).

Safe Torque-off e Safe Speed Monitor – Ajudam a proteger 
seu pessoal e seus equipamentos ao mesmo tempo em que 
reduz o tempo parado da máquina com soluções segurança 
até e inclusive PLe/SIL, Cat 3 e Cat 4. Estas opções de segurança 
oferecem uma opção de escolha de níveis de segurança, 
dependendo das especificações de aplicação.

DeviceLogix™ – Controla as saídas e gerencia as informações de 
status localmente dentro do inversor permitindo que você opere 
o inversor de forma independente ou complementar ao controle 
supervisório.

Configure para a sua aplicação – Cada inversor tem uma arquite-
tura de hardware baseada em slot, reduzindo complementos des-
necessários e dando a você flexibilidade para selecionar cartões 
opcionais que se adequem à sua aplicação e para expandir o seu 
inversor para necessidades futuras. As opções de controle de har-
dware suportadas são as mesmas para a série que ajuda a reduzir 
seu estoque e a necessidade de peças sobressalentes.

Diagnósticos preditivos – Evita o tempo parado não planejado 
com diagnósticos preditivos e recursos de proteção incorporados 
para ajudar a proteger seu investimento. Estas configurações 
permitem que o PowerFlex Série 750 mantenha a linha da 
informação que afeta a vida útil dos componentes do inversor. 
Os inversores PowerFlex 755 de 250 kW/350 HP e superiores têm 
funções de diagnóstico padrão adicionais incluindo dispositivos 
de proteção incorporados.

Invólucro que combina com a aplicação – Ganhe flexibilidade 
adicional com as opções de invólucro que abrangem uma 
variedade de aplicações e de especificações de proteção 
ambiental.

Realimentação – As opções incluem a universal, encoder 
e as opções de realimentação do encoder duplo. A opção 
de realimentação universal inclui diversas interfaces de 
realimentação para ser compatível com uma ampla gama de 
aplicações. As interfaces suportadas são Incremental, EnDat e 
Hiperface para a realimentação de alta resolução Stehmann 
e Heidenhain, SSI e BiSS para aplicações rotativas e lineares. 
Os inversores também oferecem comutação de perda de 
realimentação automática.

Com uma faixa de potência completa de 
0,75 a 1500 kW (1 a 2000 HP) e disponibilida-
de de 400/480 e 600/690 volts, o PowerFlex 
Série 750 é uma família completa de inver-
sores que oferece benefícios de aumento 
de produtividade para uma ampla gama 
de  aplicações globais.

Inversores PowerFlex® Série 750: A 
força e o controle que você precisa

Os inversores PowerFlex 753 e 755 oferecem mais seleção para 
controle, comunicação, segurança e opções de hardware de suporte 
do que qualquer outro inversor em suas categorias.

* O PowerFlex 755 utiliza instruções incorporadas
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PowerFlex 753 PowerFlex 755

400/480 V
600 V
690 V

0,75 a 250 kW/1,0 a 350 HP
1,0 a 300 HP
7,5 a 250 kW

0,75 a 1400 kW/1,0 a 2000 HP
1,0 a 1500 HP
7,5 a 1500 kW

Integração Logix •  Configuração de 
dispositivo automático 
(com 20-750-ENETR e 
Studio 5000**)

•  Perfis Add-On

•  Instruções integradas no 
Studio 5000**

•  Configuração de dispositivo 
automático (com porta 
integrada ou 20-750-ENETR 
e Studio 5000**)

•  Perfis Add-On

Tecnologia de controle 
DeviceLogix 3 3

Opções de segurança: 
Safe Torque-Off, 

Safe Speed Monitor
3 3

Diagnósticos 
preditivos 3 3

Slots opcionais
3

5
(3 para carcaça 1)

Comunicação Opções de módulos 
disponíveis para:
•  EtherNet/IP™
•  EtherNet/IP de porta dupla
•  ControlNet™
•  DeviceNet™
•  E uma variedade de redes 

industriais

Porta Ethernet incorporada 
padrão
Opções de módulos 
disponíveis para:
•  EtherNet/IP de porta dupla
•  ControlNet
•  DeviceNet
•  E uma variedade de redes 

industriais

E/S E/S padrão incorporada
•  3 entradas digitais, 1 saída 

a relé, 1 saída de transistor, 
1 entrada analógica, 1 saída 
analógica, 1 entrada PTC

•  Opções de cartões para E/S 
adicional 

1 entrada digital padrão
•  Opções de cartões para E/S 

adicional

Tipos de motores •  Motores de indução
•  Motores de ímã permanente 

(interno)

•  Motores de indução
•  Motores de ímã permanente 

(superfície e interno)

Posicionamento •  Indexação •  Indexação
•  PCamming
•  Engrenagem eletrônica
•  Perfil de posição/velocidade

Realimentação •  Incremental •  Incremental
•  EnDat, Hiperface, SSI e BiSS
•  Absoluto

Tipos de aplicação Poço de petróleo
• Balancim de bomba e 

Pump-Off
Fibras

• PJump e Traverse

Içamento
• Torqprove*

Poço de petróleo
• Balancim de bomba e 

Pump-Off
Fibras

• PJump e Traverse

Proteçãao contra 
ambientes agressivos 3 3

Inversor PowerFlex 753

O PowerFlex 753 é ideal para aplicações para fins 
gerais que exigem velocidade ou controle de 
torque de até 250 kW/350 HP. A E/S incorporada 
juntamente com os três slots opcionais para 
segurança, realimentação, comunicação, 
alimentação de 24 V ou E/S adicional tornam o 
inversor uma solução flexível e de custo otimizado.

Inversor PowerFlex 755

O PowerFlex 755 é ideal para aplicações que 
exigem posicionamento, controle de torque 
ou velocidade de até 1500 kW/2000 HP. O 
PowerFlex 755 é facilmente integrado com a 
porta Ethernet incorporada e tem cinco slots 
opcionais para realimentação, E/S, segurança, 
comunicação e alimentação de controle de  
24 Vcc auxiliar.

O inversor PowerFlex 755 pode ser integrado com 
um controlador de automação programável (PAC) 
ControlLogix® ou CompactLogix™ através das 
instruções do inversor que estão incorporadas no 
PAC. Este nível de integração é específico para os 
inversores PowerFlex 755 em EtherNet/IP.

* Consulte a publicação PFLEX-BR009 para mais informações relacionadas às aplicações com guindaste/grua.

** Também versões anteriores do software RSLogix 5000.
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Perfis Add-On

Para simplificar a partida do inversor e reduzir o tempo de 
desenvolvimento, integramos a configuração do inversor 
PowerFlex da Allen-Bradley® ao software Studio 5000™ Logix 
Designer (o antigo RSLogix™ 5000). Esta abordagem de um 
único software facilita a programação dos parâmetros e dos 
tags, ao mesmo tempo que permite o uso de um software 
de inversor independente no chão-de-fábrica.

Instruções incorporadas

O inversor PowerFlex 755 pode ser configurado com instruções 
do inversor incorporadas nos controladores de automação 
programável Allen-Bradley ControlLogix e CompactLogix (PAC). 
Estes são os mesmos parâmetros de configuração e instruções 
de programação usados pelos servo-drives Allen-Bradley 
Kinetix®, fornecendo uma experiência de usuário universal e 
aprimorada.

Suíte de software DriveTools™SP

Uma poderosa suíte de software baseada em PC para 
programação, configuração e localização de falhas.

• DriveExecutive™ – para configuração on-line/off-line e 
gestão de inversores e seus periféricos

• DriveObserver™ – para tendência das informações do 
inversor em tempo real

Connected Components Workbench™

O software de configuração em programação são 
compatíveis com todos os inversores PowerFlex, 
controladores Micro800™ e terminais gráficos de 

componentes PanelView™. Este software utiliza as comprovadas 
tecnologias Rockwell Automation e Microsoft® Visual Studio® 
para uma fácil e rápida programação do controlador, configura-
ção do inversor e integração com o editor IHM.

e-Tools simplificam e melhoram a utilização dos inversores  
PowerFlex Série 750

Inversor PowerFlex Série 750

A tela LCD de alta definição comporta seis linhas de texto para 
explicações mais precisas sobre os parâmetros e eventos.

A E/S padrão no PowerFlex 753 proporciona uma solução de 
custo otimizado.

O relógio em tempo real possibilita eventos com registro de 
data e hora e dados de runtime.

DPI adicional para recursos de programação expandidos.

Aumenta os níveis de desempenho de segurança com a opção 
de cartão Safe Speed Monitor que inclui um relé de segurança 
incorporado.

Opções de invólucro para atender às especificações da aplicação.

A tecnologia de controle incorporada DeviceLogix fornece 
programação em bloco de funções para controle independente 
de aplicações básicas.

Configure, controle e colete facilmente os dados do inversor com 
a porta Ethernet incorporada no PowerFlex 755.

Arquitetura mecânica baseada em slots para suportar opções 
disponíveis de E/S, realimentação, segurança, comunicação e 
fonte de alimentação auxiliar.

A fonte de alimentação auxiliar opcional mantém o controle e 
a comunicação no caso de não haver a alimentação principal.

Fácil acesso ao dissipador de calor e aos ventiladores internos.
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Todos os inversores PowerFlex 755 para instalação no piso estão 
disponíveis com uma opção de compartimento de potência 
que oferece uma solução de custo otimizado para a chave 
seccionadora e outras opções populares de alimentação. Com 
base nas especificações dos consumidores, os componentes 
estão corretamente dimensionados e otimizados para a taxa de 
operação de sobrecarga apropriada. Ao eliminar a necessidade 
de dimensionamento auxiliar e a possibilidade de erros de 
instalação, o compartimento opcional ajuda a reduzir o tempo 
e os custos de engenharia e instalação. Os compartimentos 
opcionais estão disponíveis com classificações ambientais  
IP20 e IP54.

Assista a um vídeo sobre os benefícios do PowerFlex 755 em:
http://ab.rockwellautomation.com/Drives/PowerFlex-755

Inversores PowerFlex 755 com 
compartimentos opcionais

PowerFlex 755 (carcaça 8)  
250 a 500 kW/350 a 600 HP

Inversores PowerFlex 755 para instalação no piso
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A unidade de controle é comum com classificações menores fornecendo 
porta Ethernet incorporada e 5 slots para módulos opcionais e pode ser 
montada remotamente (até 23 m) para facilitar o acesso ao controle de 
baixa tensão.

O projeto com carrinho faz com que o inversor seja fácil de instalar e 
manter, pois permite a total remoção do painel, propiciando um amplo 
espaço para fiação atrás do inversor. A cablagem da alimentação pode 
permanecer conectada enquanto a unidade é removida.

Os terminais ajustáveis fornecem flexibilidade para preferências de 
fiação como a entrada pela parte superior ou inferior.

Os fusíveis integrados eliminam a necessidade de uma proteção contra 
curto-circuito do inversor montada separadamente. O status é reportado 
do inversor para facilitar a localização de falhas.

O protetor contra pico substituível reduz o tempo parado após a 
ocorrência de eventos de tensão de transiente. O status é reportado 
do inversor para facilitar a localização de falhas.

O indutor CC integrado melhora a proteção contra eventos do sistema 
de alimentação e reduz as harmônicas de entrada.

O canal de resfriamento vedado usa ar externo para resfriamento 
principal, reduzindo a exposição à contaminação de eletrônicos.

A construção modular permite a substituição rápida e fácil de peças 
(p. ex.: soprador principal, conjunto do capacitor, placas de circuito), 
minimizando o tempo parado da produção.
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Além de todas as opções e benefícios disponíveis no PowerFlex Série 750, 
os inversores PowerFlex 755 de 250 kW/350 HP e maiores oferecem 
benefícios adicionais para flexibilidade de manutenção e instalação.
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Segurança
Para ajudá-lo a proteger seu pessoal e 
seus ativos ao mesmo tempo em que 
aprimora a disponibilidade da máquina, 
o PowerFlex Série 750 está disponível 
com duas opções de segurança:

1. Opção Safe Torque-Off ou
2. Opção Safe Speed Monitor. 

A opção Safe Torque-Off é ideal para aplicações 
relacionadas à segurança que requerem a 
remoção da potência rotacional do motor sem 
desenergizar o inversor. A funcionalidade Safe 
Torque-Off oferece o benefício da partida rápida 
após uma solicitação do sistema de segurança e 
ajuda a reduzir o desgaste causado por partidas 
repetitivas, bem como fornece classificações de 
segurança até (e incluindo) SIL, PLe e Cat 3.

O Safe Speed Monitor fornece uma solução para 
aplicações que podem se beneficiar do acesso a 
uma zona de segurança quando há movimento 
limitado. Ele ajuda a monitorar e controlar a 
velocidade de sua aplicação de forma segura, 
o que permite que os operadores realizem o 
trabalho de processo ou de manutenção sem 
parar a máquina.

Além disso, a opção Safe Speed Monitor 
tem um relé de monitoração integrado para 
economizar mão-de-obra de instalação e 
espaço extra em painel. Esta opção leva uma 
classificação de segurança até (e incluindo) SIL, 
PLe e Cat 4.

A opção Safe Speed Monitor fornece a seguinte 
funcionalidade:

• Safe Torque-Off

• Categorias de parada 0, 1 e 2

• Parada segura

• Velocidade segura limitada

• Velocidade máxima segura

• Aceleração máxima segura

• Direção segura

• Monitoração de velocidade zero

• Controle e monitoração da porta

• Entrada da chave habilitadora
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O invólucro certo para sua 
aplicação
Como as condições e ambientes das aplicações variam, os 
inversores PowerFlex Série 750 estão disponíveis em uma 
variedade de opções de invólucros. Desde os tipos abertos 
e altamente flexíveis IP00 até os gabinetes tipo CCM e outras 
funções que ajudam a proporcionar proteção adicional, existe 
um inversor PowerFlex Série 750 com o invólucro certo para 
ajudá-lo a atingir suas metas de produtividade.

Inversores PowerFlex 755 para instalação no piso 
com classificação IP00, NEMA/UL do tipo aberto

Os inversores PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL do tipo aberto são 
projetados para oferecer flexibilidade do invólucro, incluindo 
a opção de direções de montagem horizontal ou vertical. 
Esta opção está disponível nos inversores PowerFlex 755 para 
instalação no piso com classificação de até 1500 kW/2000 HP.

Inversores PowerFlex Série 750 com classificações 
IP54/UL Tipo 12 

Para aplicações que exigem proteção adicional contra 
ambientes desfavoráveis, os inversores PowerFlex 753 
e 755 estão disponíveis com gabinetes IP54/UL Tipo 12. 
Estes gabinetes ajudam a proteger o inversor contra poeira 
e respingos de água e são apropriados para ambientes 
internos moderadamente desfavoráveis.

Os inversores Powerflex Série 750 estão disponíveis com uma 
variedade de opções de gabinetes e classificações, incluindo IP00, 
IP20, IP54 (acima à esquerda) e uma montagem em flange para 
proteção adicional (acima à direita).

* Os inversores para instalação no piso estão disponíveis apenas para PowerFlex 755 com potências nominais mais altas (acima de 250 kW/350 HP).
Os inversores PowerFlex 755 de maior potência (classificações acima de 250 kW/350 HP) estão disponíveis com classificações de gabinete IP00, IP20 e IP54.

Gabinete Classificação Faixa de temperatura PowerFlex 753 PowerFlex 755

Instalação em parede IP00, IP20, NEMA/UL 
Tipo aberto

0 – 50 °C  
32 – 122 °F X X

Montagem em flange 
com proteção adicional

Frontal: IP00, IP20 & NEMA/ 
  UL Tipo aberto
Posterior: IP66 e NEMA/UL  
  Tipo 4X

Frontal: 0 – 50 °C  
 32 – 122 °F
Posterior: 0 – 40 °C  
 32 – 104 °F

X X

Instalação em parede 
com proteção adicional IP54 e NEMA/UL Tipo 12 0 – 40 °C  

32 – 104 °F X X

Kit NEMA 1 Converte o tipo aberto em 
tipo NEMA/UL

0 – 40 °C  
32 – 104 °F X X

Instalação no piso IP20, IP54, IP00 0 – 40 °C  
32 – 104 °F X*
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Ao combinar os recursos avançados da Arquitetura Integrada™ 
da Rockwell Automation e os recursos de comunicação dos 
inversores PowerFlex, você pode atingir um nível excepcional de 
integração entre os inversores e os controladores. Os benefícios 
desta integração variam do tempo de desenvolvimento 
reduzido à manutenção simplificada.

Para chegar a esta integração, os inversores PowerFlex utilizam 
perfis add-on no software Studio 5000™ Logix Designer (antigo 
RSLogix™ 5000) para agilizar a instalação do inversor. Os perfis 
add-on minimizam a necessidade de programar individualmente 
os parâmetros e tags exigidos. O resultado é uma programação 
simplificada que acaba com a necessidade de frequentemente 
consultar manuais de usuário para um parâmetro específico e 
para informações de tag. E todos os inversores PowerFlex na 
EtherNet/IP podem tirar proveito destes perfis add-on.

Além disso, a configuração do dispositivo automático (ADC) é 
compatível com os inversores PowerFlex Série 750 (exibido abaixo) 
ajudando a reduzir o tempo parado.

As ferramentas de fácil uso ajudam a reduzir o tempo de 
desenvolvimento e não exigem conhecimento especializado 
– Assistentes com interfaces gráficas avançadas ajudam na 
configuração dos parâmetros do inversor.

Elimine erros associados à utilização de diversas ferramentas 
de software – Ambiente de desenvolvimento individual para 
configurar e programar todo seu sistema de inversores Logix.

Acesse, edite e salve informações do inversor no projeto de 
sistema de controle com facilidade – A configuração do inversor 
é salva como parte do arquivo do projeto RSLogix (*.acd) e é 
também armazenado no controlador Logix, para que não haja a 
necessidade de armazenar e manter diversos arquivos – você só 
precisa de um arquivo.

Faça o download de objetos globais e faceplates de forma 
fácil – Você pode usar os mesmos nomes tag gerados pelos perfis 
add-on dos inversores para utilizar objetos globais e faceplates 
para uma tela de exibição IHM FactoryTalk® View.

Fácil de manter – Diagnóstico, falha, alarme e informações sobre 
eventos são integradas no Studio 5000.

Premier Integration simplifica o desenvolvimento, uso e manutenção

EtherNet/IP

CONFIGURAÇÃO

�

�
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Com configuração de dispositivo automático 
(ADC), o controlador Logix pode detectar 
automaticamente um inversor PowerFlex 753 
ou 755 substituído e fazer o download de todos 
os parâmetros de configuração, eliminando 
a necessidade de reconfiguração manual. (Os 
inversores PowerFlex 753 exigem um cartão de 
comunicação EtherNet/IP de porta dupla para ADC.)

Tecnologia de controle DeviceLogix™
A tecnologia de controle DeviceLogix fornece a flexibilidade de personali-
zar um inversor para atender ao máximo as necessidades de sua aplica-
ção. O DeviceLogix controla as saídas e gerencia as informações de status 
localmente dentro do inversor permitindo que você opere o inversor de 
forma independente e complementar ao controle supervisório, ajudando 
assim a melhorar o desempenho do sistema e a produtividade.

Você pode usar o PowerFlex Série 750 com DeviceLogix para:

• Acelerar o tempo de reação ao processar no inversor, o que reduz 
a dependência do throughput da rede

• Fornecer conversão de escala, chaves seletoras ou outras manipula-
ções de dados que ainda não estão incorporadas ao inversor

• Ler entradas/gravar saídas e controlar exclusivamente o inversor

• Fornecer uma opção para a tomada de decisão se a comunicação 
com o controlador principal for perdida

• Controlar outros inversores PowerFlex através de uma rede 
EtherNet/IP peer-to-peer

A DeviceLogix é facilmente programada através do: RSLogix 5000 e 
DriveTools SP v 5.01.

Sensor
Desviador

Transportador a montante

Transportador a jusante

Entradas de Ligação
de Dados Saída de Ligação

de Dados

Entradas Digitais

Entradas e Saídas
Locais e Por Rede

Função Block Library

Função RSLogix Bloqueie, Veja e Sinta

Saída Digitais
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Servo-drive Kinetix 6500 
com tecnologia de porta 
dupla incorporada

Inversor PowerFlex 755 
com módulo de opcional 
EtherNet/IP de porta dupla

Conecte toda a sua empresa

Aproveite os benefícios da rede 
EtherNet/IP para completar o controle 
da máquina que simplifica e melhora o 
projeto da máquina.

• De baixo custo, alto desempenho e 
facilidade de uso como comparado 
com uma arquitetura de várias redes

• Integra facilmente qualquer inversor 
PowerFlex, E/S, atuadores inteligentes 
e qualquer outro dispositivo EtherNet/
IP conectado

• EtherNet/IP é uma rede estabelecida, 
amplamente adotada

• O inversor PowerFlex 755 e o servo-
drive Kinetix 6500 podem residir 
na mesma rede EtherNet/IP e ser 
programados com um conjunto 
de ponto comum de instruções 
de controle do motor disponíveis 
em controladores de automação 
programável ControlLogix e 
CompactLogix 

EtherNet/IP – Uma única rede para o controle completo da máquina

O anel de nível do dispositivo (DLR) é um padrão ODVA e oferece 
conectividade tolerante a falhas para disponibilidade elevada para 
o inversor. Se um dispositivo na rede EtherNet/IP falhar, os outros 
dispositivos são capazes de continuar a operação.

Além disso, um módulo opcional EtherNet/IP de 
porta dupla para o PowerFlex Série 750 oferece 
formas flexíveis e de custo otimizado para aplicar 
o EtherNet/IP, e é compatível com anel, topologias 
linear e estrela, assim como a funcionalidade DLR. 
Redes baseadas em DLR reduzem o tempo de 
configuração e os custos, minimizando o número 
de switches gerenciáveis e reduzindo a necessidade 
de cabos. Os usuários podem criar uma rede DLR 
tolerante a uma única falha que conecta todos os 
componentes localmente no nível do dispositivo.

As informações podem ser comunicadas em tempo 
real de forma integrada para vários níveis de uma 
organização, sem exigir qualquer complexidade 
adicional. Receber informações em tempo real no 
momento certo e nos níveis certos do ambiente de 
produção ajuda você a melhorar a agilidade de seus 
negócios.

Esta solução é compatível com uma ótima 
integração em um nível DLR para o PowerFlex 755 
através de instruções incorporadas no controlador 
Logix, melhorando ainda mais a integração com 
a Arquitetura Integrada da Rockwell Automation. 
Apenas os inversores Allen-Bradley são capazes de 
ofecerer uma ótima integração com a Arquitetura 
Integrada, oferecendo configuração simplificada, 
programação, comissionamento, diagnósticos e 
manutenção.

Módulo opcional EtherNet/IP de porta dupla para  
inversores PowerFlex Série 750

Todos os inversores PowerFlex 755 possuem uma porta Ethernet incorporada. 
Este módulo opcional Série 750 oferece os benefícios da funcionalidade 
EtherNet/IP de porta dupla para os inversores PowerFlex 753 e 755.
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Referência cruzada da carcaça/classificação 

Carcaça1
Entrada de 400 Vca (540 Vcc) Entrada de 480 Vca (650 Vcc)

A Regime de trabalho 
normal (kW)

Aplicação pesada  
(kW) A Regime de trabalho 

normal (HP)
Aplicação pesada  

(HP)

1

2,1 0,75 0,37 2,1 1 0,5
3,5 1,5 0,75 3,4 2 1,5
5 2,2 1,5 5 3 2

8,7 4 2,2 8 5 3
11,5 5,5 4 11 7,5 5
15,4 7,5 5,5 14 10 7,5

2

2,1 0,75 0,75 2,1 1,0 1,0
3,5 1,5 1,5 3,4 2 2
5 2,2 2,2 5 3 3

8,7 4 4 8 5 5
11,5 5,5 5,5 11 7,5 7,5
15,4 7,5 5,5 14 10 7,5
22 11 7,5 22 15 10

3
30 15 11 27 20 15
37 18,5 15 34 25 20
43 22 18,5 40 30 25

4 60 30 22 52 40 30
72 37 30 65 50 40

5 85 45 37 77 60 50
104 55 45 96 75 60

6

140 75 55 125 100 75
170 90 75 156 125 100
205 110 90 186 150 125
260 132 110 248 200 150

7
302 160 132 302 250 200
367 200 160 361 300 250
456 250 200 415 350 300

Especificações do inversor PowerFlex 753 e do PowerFlex 755

Tamanho da 
carcaça

Inversores 600 Vca, trifásicos
Corrente de saída § Regime de trabalho normal 

(HP)
Aplicação pesada  

(HP)Cont. 1 min. 3 s

3

1,7 (0,9) 1,9 (1,4) 2,6 (2,6) 1 0,5
2,7 (1,7) 3,0 (2,6) 4,1 (4,6) 2 1,0
3,9 (2,7) 4,3 (4,1) 5,9 (7,3) 3 2
6,1 (3,9) 6,7 (5,9) 9,2 (10,5) 5 3
9 (6,1) 9,9 (9,2) 12,1 (13,5) 7,5 5
11 (9) 12,1 (13,5) 16,5 (24,3) 10 7,5

17 (11) 18,7 (16,5) 25,5 (29,7) 15 10
22 (17) 24 (26) 33 (46) 20 15

4
27 (22) 30 (33) 41 (59) 25 20
32 (27) 35 (41) 48 (73) 30 25

5
41 (32) 45 (48) 62 (86) 40 30
52 (41) 57 (62) 78 (111) 50 40

1 As classificações da carcaça são baseadas nos gabinetes montados em painel tipo aberto.
§ Estes inversores possuem capacidade da corrente dupla; uma para aplicações de regime de trabalho normal e outra para aplicações pesadas (entre parêntesis). O inversor pode ser operado em qualquer classificação.

Carcaça1

Entrada de 500 a 600 Vca Entrada de 690 Vca

Corrente de saída § Regime de 
trabalho 

normal (HP)
Aplicação 

pesada (HP)

Corrente de saída § Regime de 
trabalho 

normal (kW)
Aplicação 

pesada (kW)Cont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s

6

12 (9,1) 13,2 (13,7) 18 (18) 10 7,5 12 (9) 13,2 (13,5) 18 (18) 7,5 5,5
18 (11,1) 19,8 (16,7) 27 (27) 15 10 15 (11,5) 16,5 (17,3) 22,5 (22,5) 11 7,5
23 (18) 25,3 (27) 34,5 (34,5) 20 15 20 (15) 22 (22,5) 30 (30) 15 11
24 (22) 26,4 (33) 36 (39,6) 20 20 23 (20) 25,3 (30) 34,5 (36) 18,5 15
28 (23) 30,8 (34,5) 42 (42) 25 20 30 (23) 33 (34,5) 45 (45) 22 18,5
33 (28) 36,3 (42) 49,5 (50,4) 30 25 34 (30) 37,4 (45) 51 (54) 30 22
42 (33) 46,2 (49,5) 63 (63) 40 30 46 (34) 50,6 (51) 69 (69) 37 30
53 (42) 58,3 (63) 79,5 (79,5) 50 40 50 (46) 55 (69) 75 (82,8) 45 37
63 (52) 69,3 (78) 94,5 (94,5) 60 50 61 (50) 67,1 (75) 91,5 (91,5) 55 45
77 (63) 84,7 (94,5) 116 (116) 75 60 82 (61) 90,2 (91,5) 123 (123) 75 55
99 (77) 109 (116) 149 (149) 100 75 98 (82) 108 (123) 147 (148) 90 75

125 (99) 138 (149) 188 (188) 125 100 119 (98) 131 (147) 179 (179) 110 90
144 (125) 158 (188) 216 (225) 150 125 142 (119) 156 (179) 213 (214) 132 110

7
192 (144) 211 (216) 288 (288) 200 150 171 (142) 188 (213) 257 (257) 160 132
242 (192) 266 (288) 363 (363) 250 200 212 (171) 233 (257) 318 (318) 200 160
289 (242) 318 (318) 434 (436) 300 250 263 (212) 289 (289) 395 (395) 250 200

10



Tamanho 
da carcaça

Serviços leves Regime de trabalho normal Aplicação pesada
Corrente de saída

kW
Corrente de saída

kW
Corrente de saída

kWCont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s

8

540 594

NA

315 460 506 693 250 385 578 693 200
585 644 315 540 594 821 315 456 684 821 250
612 673 355 567 624 851 315 472 708 851 250
750 825 400 650 715 975 355 540 810 975 315
796 876 450 750 825 1125 400 585 878 1125 315
832 915 450 770 847 1155 400 642 963 1155 355

9

1040 1144 560 910 1001 1365 500 750 1125 1365 400
1090 1199 630 1040 1144 1584 560 880 1320 1584 500
1175 1293 710 1090 1199 1638 630 910 1365 1638 500
1465 1612 800 1175 1293 1872 710 1040 1560 1872 560
1480 1628 850 1465 1612 2198 800 1090 1635 2198 630
1600 1760 900 1480 1628 2220 850 1175 1763 2220 710

10
1715 1887 1000 1590 1749 2385 900 1325 1988 2385 710
2330 2563 1400 2150 2365 3225 1250 1800 2700 3225 1000

Tamanho 
da carcaça

Serviços leves Regime de trabalho normal Aplicação pesada
Corrente de saída

HP
Corrente de saída

HP
Corrente de saída

HPCont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s

8

485 534

NA

400 430 473 666 350 370 555 666 300
545 600 450 485 534 745 400 414 621 745 350
590 649 500 545 600 818 450 454 681 818 350
710 781 600 617 679 926 500 485 728 926 400
765 842 650 710 781 1065 600 545 818 1065 450
800 880 700 740 817 1110 650 617 926 1110 500

9

960 1056 800 800 880 1278 700 710 1065 1278 600
1045 1150 900 960 1056 1440 800 795 1193 1440 700
1135 1249 1000 1045 1150 1568 900 800 1200 1568 750
1365 1502 1100 1135 1249 1728 1000 960 1440 1728 800
1420 1562 1250 1365 1502 2048 1100 1045 1568 2048 900
1540 1694 1350 1420 1562 2130 1250 1135 1703 2130 1000

10
1655 1821 1500 1525 1678 2288 1350 1270 1905 2288 1100
2240 2464 2000 2070 2277 3105 1750 1730 2595 3105 1650

Inversores PowerFlex 755 para instalação no piso*
380 a 400 Vca, trifásico e inversores de entrada 540 Vcc

480 Vca, trifásico e inversores de entrada 650 Vcc

Tamanho 
da carcaça

Serviços leves Regime de trabalho normal Aplicação pesada
Corrente de saída

Hp
Corrente de saída

Hp
Corrente de saída

HpCont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s

8

355 391

NA

350 295 325 490 300 272 408 490 250
395 435 400 355 391 533 350 295 443 533 300
435 479 450 395 435 593 400 329 494 593 350
460 506 500 435 479 639 450 355 533 639 350
510 561 500 460 506 711 500 395 593 711 400
545 600 550 510 561 765 500 425 638 765 450

9

690 759 700 595 655 918 600 510 765 918 500
760 836 800 630 693 1071 700 595 893 1071 600
835 919 900 760 836 1140 800 630 945 1140 700
900 990 950 825 908 1260 900 700 1050 1260 750
980 1078 1000 900 990 1368 950 760 1140 1368 800

1045 1150 1100 980 1078 1470 1000 815 1223 1470 900

10
1220 1342 1200 1110 1221 1665 1100 920 1380 1665 1000
1530 1683 1500 1430 1573 2145 1400 1190 1785 2145 1250

600 Vca, trifásico e inversores de entrada 725 Vcc

* É necessário um carrinho com carcaça de 8 a 10 inversores para dar assistência à cablagem da alimentação e à montagem do gabinete. 
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Dimensões aproximadas Milímetros (polegadas)
Car  -
caça Altura Largura Profundidade

1 400,50 (15,77) 110 (4,33) 211 (8,31)

2 424,20 (16,7) 134,50 (5,30) 212 (8,35)

3 454 (17,87) 190 (7,48) 212 (8,35)

4 474 (18,66) 222 (8,74) 212 (8,35)

5 550 (21,65) 270 (10,63) 212 (8,35)

6 665,50 (26,20) 308 (12,13) 346,40 (13,64)

7 881,50 (34,70) 430 (16,93) 350 (13,78)

8 2453 (88,36) 600 (23,6) 600 (23,6)**

8 2453 (96,60) 600 (23,6) 800 (31,50)**

9 2453 (96,60) 1200 (47,20) 600 (23,6)**

9 2453 (96,60) 1200 (47,20) 800 (31,50)**

10 2453 (96,60) 1800 (70,90) 600 (23,60)**

10 2453 (96,60) 1800 (70,90) 800 (31,50)**

Dimensões para o PowerFlex 755 com classificação IP00/IP20***

**  Disponível em profundidades de 600 mm e 800 mm para fornecer opções baseadas nas especificações 
de entrada e saída do cabo. Consulte a publicação PFLEX-SG002 ou 750-TD001 para informações sobre 
a seleção.

*** IP00 para carcaças 6 e 7

Tamanho 
da carcaça

Serviços leves Regime de trabalho normal Aplicação pesada
Corrente de saída

kW
Corrente de saída

kW
Corrente de saída

kWCont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s Cont. 1 min. 3 s

8

330 363

NA

315 265 292 375 250 215 323 375 200
370 407 355 330 363 473 315 265 398 473 250
410 451 400 370 407 555 355 308 462 555 300
460 506 450 415 457 639 400 370 555 639 355
500 550 500 460 506 675 450 375 563 675 375
530 583 530 500 550 750 500 413 620 750 400

9

650 715 630 590 649 885 560 460 690 885 450
710 781 710 650 715 975 630 500 750 975 500
790 869 800 710 781 1065 710 590 885 1065 560
860 946 850 765 842 1170 750 650 975 1170 630
960 1056 900 795 875 1350 800 750 1125 1350 710

1020 1122 1000 960 1056 1440 900 795 1193 1440 800

10
1150 1265 1100 1040 1144 1560 1000 865 1298 1560 900
1485 1634 1500 1400 1540 2100 1400 1160 1740 2100 1120

690 Vca, trifásico e inversores de entrada 932 Vcc

* É necessário um carrinho com inversores de carcaça de 8 a 10 para dar assistência à cablagem da alimentação e à montagem do gabinete. 

Calculadoras de economia de energia
Veja como instalar um inversor PowerFlex para suas 
aplicações de ventilador e bomba pode reduzir os 
custos com energia quando comparado com um 
método tradicional de controle de vazão.

Faça download das ferramentas em:
http://www.rockwellenergycalc.com

Inversores PowerFlex 755 para instalação no piso*


