Aumente a disponibilidade
e a produtividade
Os inversores PowerFlex® 755T oferecem controle de motor
flexível e de alto desempenho para aplicações industriais
exigentes

Controle de motor poderoso
para aplicações industriais exigentes
Aumente a produtividade de sua planta
Os fabricantes industriais enfrentam seus maiores
desafios de frente com os inversores de frequência
PowerFlex® 755T com tecnologia TotalFORCE®:
• Aumente a produtividade da fábrica
• Reduza o Tempo de parada
• Reduza os custos de energia
Não importa o seu setor industrial – e se você está
gerenciando equipamentos e sistemas legados
ou projetando uma nova fábrica – as soluções de
controlador inteligente de motores da Rockwell
Automation podem lhe ajudar a atingir suas metas de
produtividade.

Os inversores PowerFlex 755T
aproveitam ao máximo seus ativos
e seu tempo de produção
Com a tecnologia patenteada TotalFORCE, você obtém
flexibilidade e controle de motor de alto desempenho
que atende a uma ampla variedade de requisitos de
aplicação.
Adicione inteligência operacional em tempo real,
juntamente com comissionamento e otimização

Inversores PowerFlex 755TL, 755TR e 755TM
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automatizados de aplicações, e esse portfólio manterá
suas operações funcionando com desempenho ideal.
Os NOVOS inversores PowerFlex 755TS representam
a próxima geração de inversores industriais com mais
recursos projetados para atender aos requisitos de
sua aplicação. É o primeiro inversor de seis pulsos com
tecnologia TotalFORCE que adiciona controle de motor
flexível e de alto desempenho, inteligência operacional
em tempo real e comissionamento e otimização
automatizados de aplicações.
Os inversores PowerFlex 755TL fornecem redução
harmônica e correção do fator de potência por meio do
uso da tecnologia de front end ativo.
Os inversores PowerFlex 755TR utilizam tecnologia
regenerativa de front end ativo para devolver 100%
da energia de volta para a alimentação. Além disso,
proporciona mitigação harmônica e correção do fator
de potência.
Os inversores PowerFlex 755TM oferecem consumo
de energia otimizado e área de instalação reduzida
em aplicações multimotor usando um barramento
CC comum com opções regenerativas e não
regenerativas.

Inversores PowerFlex 755TS

Design e funcionalidade
que economizam tempo

Simplifique a instalação e manutenção
Toda a família de inversores PowerFlex755T é construída para
fácil instalação, comissionamento e manutenção. O projeto
fornece acesso conveniente a componentes compactos que
podem ser facilmente instalados, removidos e mantidos. A
arquitetura de hardware baseada em slots oferece flexibilidade
para selecionar até cinco cartões opcionais para adequar sua
aplicação para E/S, comunicação, segurança e realimentação.

Suporte quando você precisar
Nossos profissionais de serviço de campo
altamente experientes complementam seus
recursos, ajudam a melhorar a operação do
equipamento e garantem o desempenho a
longo prazo.

Serviços de modernização
e migração
Os serviços de engenharia chave-na-mão
ajudam você a passar de plataformas
legadas para nossa mais nova tecnologia.

Inicialização do inversor

Quando o espaço é precioso
Os inversores PowerFlex 755TS fornecem mais energia em
um espaço menor, aproveitando ao máximo seu espaço e
investimento.
Inversores PowerFlex 755TL, TR e TM auto-portantes com
densidade de potência líder de mercado facilitam a instalação,
reparo e substituição:
• A fiação elétrica pode permanecer conectada enquanto
os módulos de alimentação são facilmente retirados para
manutenção
• Acesso conveniente aos principais componentes
• Os compartimentos de fiação de entrada/saída opcionais
permitem o acesso do cabo através da parte superior do
gabinete

Profissionais de serviço de campo
inspecionam e verificam a instalação do
inversor de acordo com os padrões de
fábrica, ajustam os inversores e ajustam
os parâmetros à sua aplicação. Além disso,
comissionam os inversores para garantir
a operação correta e o desempenho ideal.

Manutenção preventiva
Contratos anuais ou personalizados ajudam
a estender o ciclo de vida do seu hardware
e otimizar seu desempenho.

“Configuração, integração e
visualização simplificadas no
ambiente de projeto Studio 5000®”

Configuração e programação simplificadas do inversor
de frequência
Os inversores PowerFlex permitem configuração e
programação rápidas e descomplicadas com a escolha
de pacotes e ferramentas de software fáceis de usar.

Ambiente FactoryTalk® Studio 5000 Logix Designer®

IHMs PowerFlex locais ou remotas
Software Connected Components Workbench™

• Ambiente único de desenvolvimento para configurar e
programar todo o seu sistema de acionamento/Logix

• Software gratuito coloca os inversores em operação
por meio de uma interface intuitiva e assistentes de
inicialização

• Dados associados ao inversor são gerados
automaticamente para facilitar a configuração e eliminar
erros de incompatibilidade

• Obtenha integração premium com controladores de
automação programáveis Logix

• Fácil acesso ao sistema, máquina e dados de
diagnóstico
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A tecnologia
TotalFORCE

Reduz o risco de
ataques ciberné
ticos

Transforme seu inversor em uma
vantagem estratégica

Aumente a segurança de suas máquinas
inteligentes, rede e equipamentos de fabricação.
Dispositivos habilitados para CIP Security, como
inversores PowerFlex 755T, ajudam a melhorar a
segurança de sua fábrica e a minimizar o risco de
incidentes cibernéticos. O CIP Security fornece
uma camada de transporte segura em uma rede
EtherNet/IP para ajudar a proteger os inversores
de comunicações maliciosas. O CIP Security
fornece:

aumenta a produtividade
imediatamente

Os inversores PowerFlex com tecnologia TotalFORCE
podem ajudar a atender suas metas de produção,
disponibilidade e eficiência energética.
A tecnologia TotalFORCE combina controle de motor
flexível e de alto desempenho, recursos avançados de
automonitoramento e uma plataforma digital em tempo
real que fornece dados que podem fazer a diferença entre
lucro e prejuízo.
Controle de motor flexível e de alto desempenho
Os inversores PowerFlex 755T oferecem controle de motor
elétrico superior nas aplicações industriais mais difíceis
com controle preciso de velocidade, torque e posição.
Agora você pode aproveitar o portfólio completo de inversores PowerFlex 755T para atender a qualquer aplicação,
desde aplicações de controle de motores industriais
padrão e premium até soluções regenerativas e de baixo
harmônico.
Inteligência operacional em tempo real
As informações e insights desses inversores PowerFlex
podem ser usadas para tomar decisões inteligentes sobre
operação, energia e manutenção preditiva.
Comissionamento e otimização automatizados
Um conjunto de recursos de controle adaptativo reduz
o tempo de inicialização e comissionamento (sem a
necessidade de códigos complexos ou de especialistas
em ajuste de inversores de frequência) e responde
automaticamente à carga da aplicação e mudanças
mecânicas para melhorar a eficiência elétrica e a
confiabilidade do sistema mecânico.

4

• Conexões confiáveis para ajudar a impedir
que dispositivos não autorizados estabeleçam
comunicações
• Integridade para ajudar a prevenir adulteração
ou modificação dos comunicados
• Criptografia para ajudar a prevenir a divulgação
de dados

Controle adaptativo

Seu parceiro

Aumente a confiabilidade e o
desempenho da máquina

Nossos profissionais treinados na fábrica podem
fornecer assistência em todas as etapas de seu
investimento em inversores PowerFlex.

aumenta a produtividade, reduz o
desgaste mecânico e a inatividade

O controle adaptativo é o principal componente da
tecnologia TotalFORCE que irá lhe ajudar a melhorar a
produtividade.
O controle adaptativo é a combinação do Ajuste
adaptativo, do Observador de Carga e do Observador
de barramento trabalhando em conjunto para reduzir o
tempo de comissionamento e partida e para monitorar
as características da sua máquina a medida que o
equipamento funciona.

a cada etapa de sua jornada

Os recursos globais abrangem projeto e
engenharia de sistemas, inicialização e
comissionamento, suporte técnico remoto e
no local, manutenção preventiva proativa, bem
como programas de manutenção, reparos e
operações e gestão de ativos. Esses serviços de
ciclo de vida estão todos focados em maximizar
sua produtividade e minimizar o tempo de parada
e os custos de manutenção.

Conforme as características operacionais de sua máquina
mudam ao longo do tempo, os inversores PowerFlex
755T se ajustam automaticamente para compensar
essas mudanças e manter a produtividade. Esse recurso
avançado ajuda a reduzir o desgaste mecânico e mantém
sua operação funcionando com a produção otimizada.
• Reduz o tempo de partida necessário para ajustes com
a ausência de códigos complexos ou a necessidade de
especialistas em ajuste de inversor
• Monitora em tempo real as características de
desempenho do inversor de frequência e do sistema e,
se necessário, se adapta
• Identifique condições de ressonância e vibração
potencialmente prejudiciais e suprima a ressonância
para operação contínua
• Monitore e compense automaticamente para
as mudanças na inércia e no motor para carga,
proporcionando maior produtividade em seu processo,
independentemente de
mudanças de carga ou
distúrbios externos

CARGA

MUDANÇA NA CARGA

CARGA FIXA/
AJUSTADA
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A tecnologia preditiva
melhora a disponibilidade

Dados de diagnóstico proativos
Os inversores PowerFlex 755T oferecem uma abordagem
proativa no recebimento de dados de diagnóstico, onde
você pode monitorar continuamente a integridade
do seu inversor e comparar o desempenho atual com
as configurações da aplicação orientadas por nossa
tecnologia patenteada TotalFORCE.
O monitoramento em tempo real e a análise preditiva
integrada podem ajudar a reduzir o tempo de parada
não programada e desenvolver uma estratégia de
manutenção otimizada para os recursos.
A análise preditiva ajuda a minimizar o tempo de parada
Os inversores PowerFlex 755T notificam os operadores
imediatamente sobre problemas que podem comprometer a integridade do inversor ou do motor, como:
• Fusíveis queimados
• Componentes se aproximando do fim do ciclo de vida
• Aumento da temperatura fora da faixa operacional
normal
Usando modelos e algoritmos de manutenção preditiva
patenteados, os inversores PowerFlex 755T têm
recursos incorporados para melhorar a produtividade.
• Um condicionador de barramento de CC ajuda a
proteger os componentes de potência minimizando
os transientes de tensão do barramento CC
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• O recurso de impulso de tensão permite tensão plena
ao motor, mesmo ao operar em uma linha de entrada
reduzida
• O gerenciador térmico monitora a temperatura e
ajuda a gerenciar condições operacionais críticas
que podem resultar em sobrecarga térmica para os
produtos.
• Os inversores podem operar dois tipos de fontes de
alimentação de entrada, permitindo que você alterne
entre a operação via rede pública e o backup do
gerador
Os inversores com análise preditiva ajudam a reduzir os
custos de manutenção e o tempo de parada modelando
a vida útil prevista do equipamento.
Por exemplo, um modelo analítico considera a
temperatura ambiente medida (os sensores são
integrados aos módulos do inversor) e medem a
velocidade do equipamento. A diminuição da velocidade
indica que os rolamentos podem estar falhando.
O modelo de manutenção preditiva envia uma
notificação por uma rede Ethernet segura para o
sistema de controle quando o equipamento atinge
uma certa porcentagem de sua vida útil prevista – 80%
por padrão. Isso alerta a equipe de manutenção para
substituir o equipamento durante a próxima interrupção
programada, evitando paralisações não programadas.

Economia de energia com a qual você pode contar...
essa tecnologia oferece resultados
Retorno de energia em menos de
6 meses
O consumo de energia é um dos maiores custos operacionais na fabricação. E a operação de motores industriais
pode ser responsável por mais de 50% do uso de energia
industrial.
Novas diretivas no projeto de inversores de frequência
de seis pulsos também ajudam os clientes a reduzir a
quantidade de energia necessária para controlar uma
aplicação. A eficiência dos inversores PowerFlex 755TS
melhora o desempenho em sua aplicação e reduz a
quantidade de energia usada -- isso permite que você
dimensione corretamente seu inversor para sua aplicação.

“A melhor eficiência da categoria
dos inversores PowerFlex 755TS

melhora o desempenho
da aplicação e reduz o
uso de energia”

De acordo com a diretriz IEC 61800-9-2, IE2 EcoDesign

Os inversores PowerFlex 755T com tecnologia TotalFORCE
oferecem muitas soluções de economia de energia.
Os inversores suportam uma ampla variedade de
motores, incluindo motores de ímã permanente que:
• Reduzem a perda de calor no motor
• Fornecem uma ampla faixa de velocidade, alto
desempenho de torque, baixo ruído e baixa vibração
• Oferecem motores menores e mais leves para reduzir
o peso e a dimensão de uma máquina
Tecnologia de front end ativo que possibilita:
• Capacidade regenerativa para devolver energia para a
fonte de alimentação
• Um modo de pausa de energia que reduz a rotação
do ventilador e coloca o inversor PowerFlex 755T ou o
fornecimento de barramento em um estado de baixa
energia para ajudar a reduzir o consumo geral de
energia
• Mitigação harmônica e correção do fator de potência
reduzem o consumo de energia

Serviços de ciclo de vida sustentável
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Na Rockwell Automation, fornecemos aos clientes produtos de controle de potência confiáveis que podem ser
reparados e reintroduzidos ao serviço muitas vezes. A família PowerFlex 755T possui recursos integrados de
manutenção preditiva que permitem medidas proativas para otimizar o custo e a frequência das atividades de
manutenção. Caso precise de reparos, nossos Serviços de Remanufatura oferecem uma opção ecologicamente
correta, com qualidade e sustentabilidade incorporadas em cada etapa. Prolongar o valor de seus ativos é apenas
uma maneira de ajudar a indústria a se transformar de forma resiliente e sustentável. Saiba mais em rok.auto/
sustainability.
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Soluções de segurança que

Ferramentas de
controle integradas

A segurança é a primeira prioridade

Os inversores PowerFlex 755T vêm como
padrão com a tecnologia DeviceLogix™, um
recurso de controle integrado para aplicação
local e controle de supervisão suplementar.

aprimoram a produtividade

No passado, implementar soluções de segurança, geralmente,
significava sacrificar a produtividade. Os inversores PowerFlex 755T
tratam as preocupações com produtividade oferecendo opções de
segurança que protegem seus funcionários e equipamentos e, ao
mesmo tempo, reduzem o tempo de parada planejada e não planejada.

Os inversores PowerFlex 755T dispõe de quatro
módulos de opção de segurança
O Safe Torque-Off fisicamente conectado foi projetado para
aplicações relacionadas à segurança que se beneficiam da remoção
da potência rotacional do inversor de frequência. Isso proporciona a
partida rápida após uma demanda no sistema de segurança SIL3, PLe,
CAT 3.
O safe torque off em rede em EtherNet/IP oferece os mesmos bene
fícios que o Safe Torque Off fisicamente conectado, usando a rede
para fornecer o comando de segurança. Além disso, as soluções de
segurança em rede possibilitam a capacidade de simplificar o projeto de sua máquina e a diminuição da redundância de equipamentos.
SIL3, PLe, CAT 3.
Monitor de velocidade segura oferece uma solução para aplicações
que podem se beneficiar do acesso a uma zona de segurança enquanto há movimento limitado. Permite que os operadores executem
algum processo ou trabalho de manutenção sem parar a máquina.
As funções de segurança integrada baseadas no controlador
fornecem aos inversores de frequência PowerFlex 755TL segurança
de acionamento em uma rede EtherNet/IP. O módulo opcional utiliza
instruções de segurança baseadas na IEC 61800-5-2.
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Feito idealmente para aumentar a produtividade de aplicações autônomas, o DeviceLogix
foi projetado para aplicações que exigem uma
resposta rápida e localizada a eventos de entrada sem os atrasos dos tempos proporcionados pelo percurso da rede durante a coleta de
dados. Além disso, a lógica de processamento
local facilita a solução de falhas e os processos
podem continuar em execução no caso de uma
interrupção na rede.
O DeviceLogix usa uma ferramenta de programação simples que suporta editores de bloco
de função e ladder e é acessível por meio de
add-ons do FactoryTalk® Studio 5000®. A tecnologia DeviceLogix pode ser configurada para
operar em situações específicas – portanto,
o programa criado é executado somente se a
lógica tiver sido habilitada e a alimentação não
comutada estiver presente. E usando os recursos integrados do DeviceLogix, os usuários
podem eliminar o firmware redundante.
Algumas das aplicações:
• Seleção de referência de velocidade

Instruções de segurança baseadas em inversores de frequência:

• Função matemática complexa

• Safe torque-off (STO)

• Escalonamento do sinal

• Parada de categoria 1 (SS1)

Funções de segurança baseadas no controlador:

• Manipulação de falhas

• Interface de realimentação de
segurança (SFX)

• Velocidade limitada segura
(SLS)

• Funções de chave seletora

• Parada de categoria 1 (SS1)

• Posição limitada segura (SLP)

• Contagem de material para processos de
batelada

• Parada de categoria 2 (SS2)

• Direção segura (SDI)

• Funções do encoder

• Parada de operação de
segurança (SOS)

• Controle de freio seguro (SBC)

• Condicionamento de sinal

Quando usado como parte de um sistema de segurança integrado que
inclui um controlador GuardLogix® 5580ES ou Compact GuardLogix
5380ES, o módulo opcional integrado de funções de segurança
fornece classificações de segurança até e incluindo SIL3 e PLe CAT
4. O aplicativo Studio 5000 Logix Designer versão 31 ou posterior
também é necessário.

• Controle de temperatura
• Aplicação de controle do motor

Proteção em

Vamos ajudar com o
trabalho pesado

Sua defesa contra gases corrosivos

Se o seu trabalho envolve guindastes,
guinchos ou içamento de qualquer tipo
de carga, você entende os desafios que
só esses tipos de aplicações impõem.
Segurança, confiabilidade e produtividade
estão sempre em sua mente. Felizmente,
os inversores de frequência Allen-Bradley®
foram projetados especificamente para
facilitar seu trabalho.

ambientes agressivos

Reduza a ameaça de falha precoce do equipamento por corrosão com inversores PowerFlex com proteção XT contra gás
corrosivo.
Pesquisamos esse problema recorrente na indústria para
entendê-lo melhor do que qualquer um.
A partir de nossa pesquisa, desenvolvemos soluções e recomendações que estão ajudando os fabricantes a combater
os efeitos da corrosão nos inversores de frequência em suas
fábricas. Chamamos isso de XT.
Aproveitando da pesquisa, teste, projeto de produto e instruções de instalação da Rockwell Automation, os inversores
PowerFlex com proteção XT contra gás corrosivo ajudam a
reduzir o tempo de parada não programada relacionado à falha
prematura do equipamento devido à corrosão em ambientes
de gás cáustico. Agora disponível como padrão em todos os
inversores PowerFlex 755TL, TR e TM e como opcional para
inversores PowerFlex 755TS.

Coloque os recursos desse inversor de
frequência PowerFlex® para trabalhar e
invista em desempenho aprimorado:
• O controle TorqProve™ ajuda a verificar o
controle de uma carga em aplicações de
elevação
• A capacidade anti-oscilação foi projetada
para melhorar a segurança e a eficiência
por meio da redução da oscilação de uma
carga móvel
• A regeneração permite que um inversor
retorne energia para a alimentação,
oferecendo uma solução de frenagem
com eficiência energética muito maior do
que a frenagem resistiva
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Inversores PowerFlex 755TS,

a escolha certa de controlador inteligente de motor
A nova adição ao nosso portfólio de
inversores premium
O inversor PowerFlex 755TS pode ser aplicado em toda
a sua fábrica, desde aplicações de inversores de frequência tradicionais até aplicações de controle de motor
mais avançadas que exigem controle de motor de alto
desempenho para velocidade, torque e posicionamento
precisos. É o primeiro inversor industrial padrão de seis
pulsos a oferecer a tecnologia TotalFORCE®.
Projetado para inúmeras aplicações e indústrias,
o PowerFlex 755TS ajuda a fornecer a produtividade
e o rendimento de que você precisa.
Aumente a produtividade e a disponibilidade com:
• Controle de motor de alto desempenho com
velocidade, torque e posicionamento precisos
• Manutenção de equipamentos simplificada com
tecnologia de manutenção preventiva patenteada
• Dados em tempo real do dispositivo para tomada de
decisões rápida no chão de fábrica e que é acessível
aos equipamentos de análise baseados em nuvem
• Os recursos de controle adaptativo permitem
uma inicialização mais rápida da máquina e maior
confiabilidade e desempenho da máquina
• Segurança integrada em rede e fisicamente
conectada permite a implementação econômica
da segurança da máquina
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“Projetado para inúmeras aplicações
e indústrias, o PowerFlex 755TS
ajuda a fornecer a produtividade e o
rendimento de que você precisa.”

• Uma experiência comum de software e hardware que
reduz a complexidade e o treinamento
• Suporte a vários tipos de motor – indução, ímã
permanente e relutância síncrona
• Ethernet Gigabit de porta dupla integrada, 1000 MB –
taxa de transferência 10x maior quando comparada
a 10/100
• Capacidade de solução lógica integrada
DeviceLogix™ para aplicações que exigem uma
resposta rápida e localizada a eventos de entrada
• Cartão opcional T-Link para comunicação de alta
velocidade via fibra óptica entre inversores
• CIP Security para comunicações seguras, garantindo
autorização, integridade e privacidade entre dispositivos confiáveis
• A proteção opcional XT contra gás corrosivo ajuda
a melhorar a disponibilidade e reduzir a corrosão em
ambientes de gás cáustico
• 1 a 400 HP/0,75 a 270 kW/400 a 480 V
• -20 a 60°C de temperatura operacional
(-20 a 50°C sem ter capacidade reduzida)
• Opções de gabinete: IP54, flange e opção para
proteção XT contra gás corrosivo

Os inversores PowerFlex 755TL e 755TR
aumentam a produtividade

Ninguém oferece um conjunto mais
amplo de soluções inteligentes
Com os dados operacionais e o status do controle do
processo a seu alcance, isso pode ser a diferença entre
o lucro e o prejuízo.
A família de inversores PowerFlex 755T pode aumentar a
produtividade, reduzir custos e melhorar o desempenho
de seu sistema de controle de processo.
Os inversores PowerFlex 755TL e 755TR fornecem
redução da harmônica e correção do fator de potência
integrados por meio do uso da tecnologia de front
end ativo. Ao reduzir os efeitos adversos da distorção
de harmônica, os inversores de frequência ajudam
a melhorar a eficiência energética, reduzir os custos
de energia e minimizar os problemas de distribuição
de alimentação no chão de fábrica.
Usando a regeneração integrada, o inversor PowerFlex
755TR também ajuda a reduzir o consumo de energia,
recuperando a energia para a fonte de alimentação.

Benefícios da redução da harmônica
• Uma harmônica menor e a correção do fator de
potência reduz a necessidade de superdimensionar
seus equipamentos elétricos
• A distorção de harmônica reduzida ajuda a minimizar
a interrupção de outros dispositivos
• Atende à norma IEEE 519 (5% ou menos de distorção
de harmônica total)

Benefícios da regeneração
• O inversor de frequência é capaz de recuperar
a energia para a alimentação, e é uma solução
com eficiência energética muito maior do que
a frenagem resistiva ou mecânica
• Elimine a necessidade de resistores de frenagem
e equipamentos de resfriamento juntamente
com os custos de fiação, mão de obra, instalação
e manutenção

Outros benefícios
Componentes integrados diminuem a necessidade
de espaço no chão e de largura do painel para fornecer
densidade de potência líder de mercado
• Mantenha a operação na maior parte dos distúrbios
de linha com o controle de estabilidade de perda de
potência
• Configure e programe o conversor e o inversor
usando o Studio 5000 Logix Designer® ou o software
Connected Components Workbench™
• Portas duplas integradas EtherNet/IP oferecem
flexibilidade de topologia e integração premium no
ambiente Logix
• Diagnósticos avançados e manutenção preditiva para
ajudar a aumentar o desempenho e a disponibilidade
e diminuir o tempo de comissionamento
• Os inversores PowerFlex 755TL e TR vêm como
padrão com proteção XT contra gás corrosivo

Procurando uma solução
pronta para uso?
Os inversores PowerFlex 755TL, TR e TM podem ser
encomendados e entregues para atender às suas
necessidades específicas de embalagem:
• Fusíveis e/ou disjuntores de entrada
• Botões pulsadores e chaves seletoras montadas
na porta
• Interface homem-máquina (IHM) opcional
montada na porta
• Contator de saída e/ou filtro de saída
• Opções de comunicação
• Opções de E/S
• Detecção de tensão e janelas de visualização
infravermelha
Projete e faça pedidos pelo ProposalWorks.
Se você ainda não tem acesso à nossa ferramenta
de configuração, baixe o ProposalWorks em
rok.auto/pst.
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As soluções de inversor PowerFlex 755TM
otimizam o projeto do sistema e o consumo de energia
Sistema operacional ágil aumenta
a produtividade e muito mais
Escolha entre uma série de configurações pré-projetadas
para fornecimentos de barramentos comuns regenerativos
e inversores de barramentos comuns para otimizar o
projeto de sistema e o consumo de energia. Um sistema
de inversores de barramento comum oferece flexibilidade
de projeto, otimização de energia e custos reduzidos de
instalação. Além disso, os sistemas PowerFlex 755TM
oferecem mitigação de harmônicas e capacidade de
regeneração integrada.

Benefícios do PowerFlex 755TM
• Obtenha eficiência de energia com motores que
compartilham energia entre cargas de regeneração e de
motorização
• Otimize o espaço no chão de fábrica, simplifique a instalação e reduza o hardware com inversores conectados a
um barramento de CC comum
— Elimina a necessidade de conectar a alimentação
CA a cada inversor individualmente
— Reduz o tempo de instalação, a mão de obra e os
custos de cabeamento
— Terminais do barramento de CC integrados em
cada unidade permite a conexão fácil às unidades
adjacentes
— Os inversores montados no chão possuem um
barramento de controle integrado em cada unidade
para distribuição eficiente da alimentação auxiliar
ao longo dos gabinetes
— Os inversores PowerFlex 755TM vêm como padrão
com proteção XT contra gás corrosivo

• Sistemas de barramento comum possibilitam
arquitetura mista que permite a conexão de diferentes
tipos de inversores de frequência, servo-drives e outros
componentes de potência ao mesmo barramento de CC
• Projetado para permitir a coordenação de múltiplos
motores
— Atende à norma IEEE 519 (5% ou menos de distorção
de harmônica total)
— A redução da distorção de harmônica ajuda a
melhorar a eficiência energética e minimizar os
problemas de distribuição de alimentação no chão
de fábrica
— Elimine a necessidade de autotransformadores ou
filtros juntamente com os custos de fiação, mão de
obra, instalação e manutenção associados

Alimentação não regenerativa
PowerFlex 755TM
Uma solução econômica para um barramento comum,
quando não são necessários harmônicos baixos e
regeneração. Esta oferta modular é expansível para atender
ao seu consumo de energia específico.

“A capacidade de regeneração
recupera a energia na linha de
entrada, oferecendo uma solução
com eficiência energética
muito maior do que a frenagem
resistiva.”

A integração de serviços minimiza o tempo
de parada não programada
A combinação de tecnologia avançada de inversor com
ferramentas de suporte modernas minimiza o tempo de
parada não planejado e reduz os custos de manutenção.
• Solucione problemas mais rapidamente com opções
de suporte online e virtual
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• Maximize os investimentos em tecnologia com
ofertas de serviços integrados que fornecem suporte
prioritário

• Capacite seus recursos de manutenção com acesso
a insights de dados e ferramentas de realidade
aumentada para otimizar a produtividade da
manutenção e com e-learning que se adapta à sua
agenda
• Adote novas tecnologias e construa experiência em
sistemas de automação e controle

Especificações técnicas

Classificações 200 a 240 V

Classificações para 400 V

Classificações para 480 V

Classificações para 600 V

Classificações para 690 V

Inversores
PowerFlex 755TS

Inversores
PowerFlex 755TL

Inversores
PowerFlex 755TR

Inversores
PowerFlex 755TM

Disponibilidade futura

NA

NA

NA

0,75 a 270 kW

1 a 400 HP

Classificações de
temperatura ambiente

10 a 1800 HP

Disponibilidade futura

Disponibilidade futura

10 a 1500 HP

11 a 1400 kW

7,5 a 3640 kW

10 a 6000 HP

Inversor de barramento
comum: 250 a 6000 HP
Fornecimentos de barramentos regenerativos:
90 a 4818 kW

10 a 5100 HP

Inversor de barramento
comum: 250 a 5100 HP
Fornecimentos de barramentos regenerativos:
69 a 4432 kW

11 a 4550 kW

Inversor de barramento
comum: 200 a 4550 kW
Fornecimentos de barramentos regenerativos:
84 a 4714 kW

EtherNet/IP Gigabit de porta dupla integrado • ControlNet • DeviceNet • PROFIBUS DP
• PROFINET • Comunicação entre inversores de fibra óptica

Comunicação
Opções de segurança

7,5 a 1250 kW

Inversor de barramento
comum: 160 a 3640 kW
Fornecimentos de barramentos regenerativos:
87 a 4358 kW

Safe Torque Off SIL3 fisicamente conectado, PLe, CAT 3 • Safe Torque Off SIL3 em rede, PLe, CAT 3 • Monitoração de
velocidade segura SIL3 fisicamente conectada, PLe, CAT 4 • Funções de segurança integradas em rede SIL3 e PLe, CAT 4
-20 a 50 °C no ambiente sem
redução de capacidade
-20 a 60 °C com capacidade
reduzida

-20 a 40 °C no ambiente sem redução de capacidade
-20 a 55 °C com capacidade reduzida

Temperatura de
armazenamento

-40 a 70 °C

Umidade relativa

Operação: 0 a 95% sem condensação

Controle do motor com
tecnologia TotalFORCE

Vetor sem sensor • Controle vetorial de fluxo • Volts por Hertz • Economizador • Controle orientado ao campo
• Controle de motor de ímã permanente • Relutância síncrona

Largura de banda de
controle do motor*
Normas e certificações

Precisão do torque

Largura de banda do regulador de velocidade 300 Hz (1.885 radianos por segundo)
Largura de banda do regulador de posição 207 Hz (1.301 radianos por segundo)
c-UL-us • CE • EAC • KCC • RCM • RoHS • Sísmica
Para obter uma lista completa de certificações de produtos, pesquise Certificações PowerFlex no
site da Rockwell Automation (literature.rockwellautomation.com)
2% do torque nominal até 5% da rotação base do motor – com módulo de precisão de torque opcional
5% do torque nominal abaixo de 5% da rotação base do motor

* Especificações de cruzamento de 3 dB (malha fechada)
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A experiência certa, na hora certa.
Capacitamos sua jornada de transformação digital
e seu ciclo de vida com nosso amplo conhecimento da área.

SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

SERVIÇOS
CONECTADOS

SERVIÇOS DE CAMPO

SERVIÇOS DE
PESSOAL

Transformação digital e
o Connected Enterprise

Principal prestador de
serviços de automação
(MAC)

Cibersegurança e redes
de TO

Reparo de ativos,
remanufatura e gestão

E-learning

Serviços gerenciados

Avaliação e reparação
de segurança

Análise de dados/
ciência de dados
Tecnologia corporativa
Automação FEED/FEL
Gestão de risco e
segurança

Modernização e
migração engenharia
Gestão e
implementação de
projeto e programa
Lançamentos globais

Infraestrutura como
serviço de TO

Suporte técnico no local

Suporte remoto

Treinamento virtual e
conduzido por instrutor
Avaliações de pessoal
Realidade virtual/
realidade aumentada

Análise preditiva/
prescritiva

Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo a resolver seus desafios de negócios exclusivos,
entre em contato com seu distribuidor local autorizado Allen-Bradley® ou com o escritório de vendas da
Rockwell Automation ou visite: rok.auto/lifecycle.

Conecte-se conosco.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, expandindo a possibilidade humana, GuardLogix, LifecycleIQ Services, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software,
Studio 5000 Logix Designer, TechConnect, TorqProve e TotalFORCE são marcas registradas da Rockwell Automation, Inc. CIP Security é uma marca registrada da ODVA.
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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