
Sistemas modulares de controle

Controle industrial inteligente



A aplicação do controle industrial parece mais 
difícil do que deveria?

O Sistema de Controle Modular é projetado 
especificamente para tornar seu trabalho mais 
fácil. Com muitos componentes, opções e 
conectores inteligentes, oferecemos uma solução 
industrial sob medida para atender às suas 
necessidades hoje e no futuro. 

Seja do outro lado da rua ou do outro lado do 
mundo, quando você combina os componentes 
do Sistema de controle modular, você obtém uma 
solução testada no mais alto padrão, em todas as 
combinações válidas, com certificação e suporte 
em todo o mundo.

• Projetado como um sistema 
Sistema projetado e testado para trabalhar 
junto com os componentes relevantes para 
suas aplicações exclusivas

• Padrões e certificações  
Testado e certificado de acordo com os 
padrões globais para atender aos seus 
requisitos de aplicação.

• Seleção 
Um lugar para encontrar soluções de motor de 
acionamento, resistivas e de isolamento em 
tamanhos de 5 a 2650 Ampères

• Vendas e suporte em todo o mundo  
Vendido e com serviço de manutenção em 
mais de 100 países ao redor do mundo

• Qualidade lendária da Allen-Bradley  
O lema em todas as fases de projeto, teste e 
produção

Allen-Bradley® Sistema de controle modular 
Simples. Fácil. Testado.

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR E 
PROTETORES DE CIRCUITO DO MOTOR 
Os produtos de cód. cat.140MP e 140MT/
UT fornecem funcionalidades básicas ou 
completas do disjuntor de proteção do motor 
e do protetor de circuito de motor, bem como 
opções de disjuntor de caixa moldada.

CONECTORES 
Como é um sistema, os conectores 
permitem montar disjuntores em contatores, 
economizando fiação e criando uma partida de 
motor integrada.

CONTATORES 
Pronto para comutar? Nossos contatores 
NEMA, IEC e em miniatura são flexíveis, 
modulares e fáceis de selecionar e aplicar, com 
muitos acessórios coordenados.

RELÉS DE PROTEÇÃO DO MOTOR 
A Allen-Bradley oferece uma ampla gama de 
dispositivos de proteção do motor. De proteção 
simples e de propósito único a tecnologias 
de sobrecarga inteligentes que apresentam 
diagnósticos abrangentes e integração Logix.



Uma linha extensa e totalmente integrada de acessórios 
fornece controle modular e flexível.

Os contatores podem ser aplicados para isolamento, 
bypass e controle de carga resistiva. As bobinas de 
economia de energia reduzem o calor e os custos.

Um 140MT/MP pode ser aplicado como controlador 
manual do motor em instalações de motor em 
grupo ou como uma desconexão do motor. As 
classificações nominais de condutor de derivação 
140MT permitem condutores menores na instalação 
do motor em grupo, economizando dinheiro.

Os 140MT são classificados como controladores 
de motor combinado auto protegido Tipo E ou 
controlador combinado Tipo F com contatores 100-C 
e 100-E, eliminando a necessidade de dispositivos de 
proteção de circuito de ramificação separados.

Dispositivos de partida montados
Os produtos do Sistema de Componentes Modulares 
estão disponíveis como componentes individuais 
ou como conjuntos abertos ou fechados que podem 
economizar seu tempo e trabalho.

Soluções de partida de motor de dois componentes
Com a proteção contra sobrecarga embutida 
nos disjuntores de proteção do motor, você pode 
economizar custos e espaço em seu painel.

Partida de três componentes
Com um relé de sobrecarga separado, você pode 
ajustar o nível de proteção do motor que deseja.

Projetado para trabalhar em conjunto  
Escolha sua combinação para atender às suas necessidades



Disjuntores de proteção 
do motor e protetores de 
circuito de motor
Classificações nominais estendidas, alto desempenho

A Rockwell Automation oferece dois níveis de disjuntores de proteção do motor e protetores 
de circuito do motor.

A linha de disjuntores de proteção de motor com cód. cat. 140MP oferece os recursos mais 
comumente usados, com boa relação custo-benefício. O cód. cat. 140MP fornece proteção 
contra curto-circuito magnético e sobrecarga térmica de até 32 A.

Os produtos de cód. cat. 140MT oferecem melhores classificações nominais que permitem 
que os dispositivos de partida montados sejam aplicados sem proteção adicional do circuito 
de ramificação. As classificações nominais de proteção do condutor de derivação podem 
economizar dinheiro ao permitir o uso de fios menores em instalações de motores em grupo. 
Os produtos com cód. cat. 140MT estão disponíveis como protetores de circuito de motor 
para dispositivos de partida de três componentes e disjuntores de proteção do motor para 
dispositivos de partida de dois componentes.

Versões especiais do 140MT atendem a requisitos de aplicação específicos. Os exemplos 
incluem o 140MT-D9V para aplicação na saída de um inversor de frequência (VFD) em 
aplicações multi-motores e o 140MT-D9T, adequado para proteção de motores de alta 
eficiência com alta energização.

Todos os produtos de cód. cat. 140 estão disponíveis com conectores para permitir a fiação 
direta para os contatores de cód. Cat. 100-K/C/E.

Nossos disjuntores 
de proteção de motor 
proporcionam proteção 
contra curtos-circuitos e 
sobrecargas para cada carga 
do motor e estão disponíveis 
para uma ampla gama de 
tamanhos de motor e tipos 
de instalação.



Cód. cat.
140MP-A

Cód. cat.
140MT-C

Cód. cat.
140MT-D

Cód. cat.
140M-F

Tamanho de frame Frame C Frame D Frame F

Corrente máxima Ie 32 A 32 A 40 A 45 A

Corrente nominal 0,1 a 32 A 0,1 a 32 A 0,4 a 40 A 6,3 a 45 A

Proteção contra curto-circuito

Desarme magnético padrão 140MT-D9E 140MT-F8E

Desarme magnético alto 140MT-D9T 140MT-F8T

Somente desarme magnético (proteção do circuito do motor) 140MT-D9N 140MT-F8N

Proteção contra sobrecarga

Classe de desarme 10 A 10 10 10

Sensibilidade a desbalanceamento de fase

Compatível com inversor de frequência a jusante 140MT-D9V em diante

Proteção do condutor de derivação

Controlador de motor combinado auto protegido manual (Tipo E)

UL 60947-4-1, CSA C22.2, No. 60947-4-1(1)  
IEC/EN 60947-2,IEC/EN 60947-4-1

CE

ATEX  (2)

IECEx  (2)

EAC

CCC

KC

Esquema de disjuntor

Gama de produtos 
Protetores e disjuntores 
de proteção do motor
Os protetores de circuito de motor fornecem proteção magnética de 
circuito de desconexão e curto-circuito e são combinados com um relé de 
sobrecarga separado. Os disjuntores de proteção do motor têm proteção 
de sobrecarga do motor embutida, portanto, um relé de sobrecarga adicio-
nal não é necessário.

(1) Consulte a publicação 140-TD006 para obter informações adicionais | (2) Não se aplica aos dispositivos de cód. cat. 140MT-D9N em diante.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/140-td005_-en-p.pdf


Contatores
Flexível, modular e fácil de aplicar

A Rockwell Automation fornece uma linha completa de contatores com 
classificação NEMA e IEC, de tamanhos NEMA 00 a 8 ou tamanhos IEC de 5 a 
2650 A - todos apresentando as vantagens de nossa qualidade lendária, rede de 
suporte incomparável, extensa seleção e ferramentas de projeto e ampla gama de 
acessórios.

Os contatores estão disponíveis como produtos autônomos ou podem ser 
combinados com disjuntores e relés de sobrecarga compatíveis para fornecer 
sistemas de acionamento de dois ou três componentes. Uma gama completa de 
acessórios ajuda a resolver problemas comuns e não tão comuns. Muitas opções 
podem ser obtidas como dispositivos de partida pré-configurados abertos ou 
fechados com conexões codificadas por cores fáceis de conectar.

Nossos contatores 
NEMA e IEC são fáceis 
de selecionar e aplicar 
com uma ampla gama de 
acessórios que fornecem 
soluções flexíveis e 
modulares 



Cód. cat.
100-K

Cód. cat.
100-C

Cód. cat. 
100E

Miniatura Componente Arquitetura

Amplitude da linha 5 a 12 A 9 a 97 A 9 a 2650 A

Minimize os requisitos de fonte de alimentação: energização VA reduzida em até 68% e VA 
vedada em até 75% em comparação com as bobinas não eletrônicas padrão.

Seleção simplificada com ampla gama de bobinas eletrônicas CA/CC

Versões de segurança disponíveis

As mesmas dimensões para CA e CC 12 e 24 Vcc

Supressor de surto integrado Opcional Bobinas CC Bobinas CA e CC

Terminação reversível da bobina (linha ou lado da carga) Não é necessário 
desmontar

O intertravamento mecânico elimina espaço entre os contatores para contatores de 
reversão

Interface CLP integrada opcional sem relés de interposição > 100 A

Fornece montagem lateral e frontal de contatos auxiliares

Montagem frontal opcional auxiliar com terminais de bobina facilitam a fiação de 
dispositivos de partida de três componentes

Módulos temporizadores pneumáticos e eletrônicos opcionais (9 a 97 A)

Compatível com relés de sobrecarga eletrônicos

Compatível com relés de sobrecarga bimetálicos

Gama de produtos 
Contatores globais
Classificados de acordo com os padrões IEC, nossos contatores de cód. cat 100 são uma solução 
internacionalmente aceita para aplicações de controle industrial.



Gama de produtos 
Contatores com classificação 
NEMA

Cód. cat.
300

Cód. cat.
500

Padrão Economia de 
energia Tradicional

Amplitude da linha Tamanho NEMA 0 a 3 Tamanho NEMA 00 a 8 Tamanho NEMA 00 a 5

Economia de espaço Dimensão até 25% menor  
do que a NEMA tradicional

Economia de energia, bobinas de amplo alcance 

Versões de segurança disponíveis

Com proteção contra toque acidental com os dedos 

Interface CLP integrada opcional sem relés de interposição Tamanho NEMA 4 a 8

Montável em trilho DIN Até o tamanho 3

Supressor de surto integrado 

Atende aos padrões globais

O intertravamento mecânico elimina espaço entre os contatores para contatores de reversão

Podem ser inspecionadas e reparadas sem remover o contator do painel

Opção com fiação por cima para conveniência de conexão de alimentação

Reparável em campo 

Adicionadores de polos de energia opcionais para flexibilidade de aplicação Pode ser configurado com 
até 5 polos

Bobina de garantia vitalícia

Compatível com relés de sobrecarga eletrônicos

Compatível com relés de sobrecarga eutética

Quando sua aplicação exige contatores classificados para os padrões NEMA, a 
Rockwell Automation oferece duas opções distintas: o tradicional cód. cat. 500 
para a vida útil mais longa nas aplicações mais exigentes e os contatores de cód. 
cat. 300 de custo otimizado e que economizam espaço.



Relés de sobrecarga do motor
Dispositivos inteligentes para máquinas mais inteligentes
A linha de dispositivos de proteção de motores da Allen-Bradley® abrange uma 
gama de equipamentos de proteção simples para fins específicos para as mais 
recentes tecnologias de sobrecarga com diagnóstico e integração Logix. 

Motores elétricos são a estrutura da indústria de hoje, garantindo a energia mecânica 
necessária para a maioria dos processos de fabricação. Exija muito, com muita 
frequência, e há o potencial de dispendiosos danos ao equipamento ou tempo de 
parada não programada.

75% das falhas do motor 
podem ser evitadas pelas 
medidas de proteção 
adequadas

5%
BARRA DO ROTOR

51%
MANCAL

10%
DESCONHECIDA

Causas de falhas do motor

16%
EXTERNA

16%
ENROLAMENTO DO 

ESTATOR2%
EIXO ENGATE Fonte — IEEE Petro-Chemical Paper PCIC-94-01.



Código de  
catálogo 193 T/K

Bimetálicos
Cód. cat.
193 E100

Cód. cat.
193 E200

Cód. cat.
193 E300

Sobrecarga

Desbalanceamento de fase

Falha de Aterramento

Desequilíbrio de corrente

Emperramento

Sobre/subtensão

Desequilíbrio de tensão

Sobrealimentação/sub alimentação

% Corrente a Plena Carga 

% Utilização de capacidade térmica

Tensão

Alimentação

Energia

DeviceLogix™

Controlador Logix

Versão NEMA disponível

Gama de produtos 
Relés de sobrecarga
A linha Allen-Bradley de dispositivos de proteção 
de motor abrange de dispositivos bimetálicos a 
uma variedade de produtos eletrônicos, incluindo 
tecnologias de sobrecarga mais recentes com 
diagnóstico e rede. 



A Rockwell Automation oferece uma ferramenta online 
exclusiva de classificação global de corrente de curto-
circuito.

Este recurso permite que os usuários selecionem as combi-
nações específicas de componentes Allen-Bradley que estão 
utilizando - disjuntores, contatores, relés de sobrecarga - e 
obtenham uma carta de resumo de teste documentando a 
conformidade de seus produtos específicos com os padrões IEC 
e UL. Esta documentação é baseada em testes coordenados 
conduzidos em instalações de teste credenciadas pela Rockwell 
Automation e testemunhados pelo UL.

Ferramenta de classificação de corrente de curto-circuito (SCCR)
Como uma fabricante de máquinas, documentar sua classificação SCCR é mais fácil do que nunca.

Acesse a ferramenta em rok.auto/sccr

https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/product/product-selection-configuration/global-short-circuit-current-ratings-tool.html
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