Medium Voltage-løsninger
for marine applikasjoner
Driftseffektivitet om bord på fartøyet

Bringer effektivitet og
ytelse til nye høyder
Økende energikostnader. Økende miljøreguleringer.
Akselererende behov for større flerbruksskip. Når det
gjelder utforming av høyeffektive og kostnadseffektive
dieselelektriske fartøy, står dagens skipsbyggere overfor
enorme utfordringer.
Og for hver ny utfordring du står overfor, må du finne en
løsning som kan tåle påkjenningene fra et maritimt miljø
samtidig som den sparer plass og vekt – og optimaliserer
vedlikehold på sjøen.
Rockwell Automation Medium Voltage-løsninger for
marine applikasjoner er bygget for å hjelpe deg å oppnå
miljøvennlig, høy driftseffektivitet av dieselelektrisk
fremdrift i en forenklet, plassbesparende design.
Og ikke nok med det, vår komplette løsning inkluderer
også bedre kontroll og beskyttelse om bord for å holde
alle motorsystemer i gang på optimalt nivå.
Uansett type fartøy kan du stole på våre Medium Voltageløsninger for å bringe skipets effektivitet og ytelse til nye
høyder.

Spesialfartøy
• Mudderfartøy
• Slepebåter
• Lektere
• Isbrytere
• Patruljefartøy
• Forskningsfartøy

Cruise og ferger
• Cruiseskip
• Ferger
• Yachter

Handelsfartøy
• Tørrlasteskip
• Containerskip
• Gasstankskip
• Oljetankere
• Kjemikalietankere

Offshore
• Plattformforsyningsskip
• Offshore forsyningsskip
• Boreskip
• Ankerhåndteringsskip
• Plattformer
• Mobile kranfartøy

Optimal drift starter her
Rockwell Automation bruker Medium Voltage-teknologi
for å effektivisere skipssystemdesign og installasjon, fra
hovedfremdrift og rorpropeller til pumping og hjelpesystemer – og gir samtidig kontrollen som kreves.
Våre Medium Voltage-løsninger for marine applikasjoner
er basert på utprøvd teknologi som lenge har vært anerkjent for pålitelig ytelse i krevende industrielle miljøer.
Nå kan du skaffe dine marine applikasjoner den samme
kontrollen, beskyttelsen og effektiviteten med disse
løsningene:
PowerFlex® 7000 Medium Voltage Drives: Disse driverne
er tilgjengelige i et bredt utvalg av motorytelser, og har
en kompakt, transformatorfri konstruksjon. de kontrollerer
moment, retning, start og stopp av standard induksjonsmotorer eller synkrone AC-motorer. Marine applikasjoner
inkluderer hovedfremdrift, trykk- og hjelpesystemer.

Medium Voltage Motor Controllers: Våre motorkontrollere tilbyr en rekke kontrollformat og kan innlemme IntelliCENTER®teknologi, en integrert maskinvare-, programvare- og
kommunikasjonsløsning med plug-and-play-funksjonalitet
og diagnostikkinformasjon i sanntid for å øke hastigheten på
installasjon og vedlikehold. Marine applikasjoner inkluderer
driftskontroll av input/output og isolasjon, og ekstra maskinvareapplikasjoner som pumper.
Medium Voltage Switchboards: Medium Voltage Switchboard er en viktig del av strømstyringssystemet og er
spesialdesignet for offshorekrav.

SMC™ Flex Medium Voltage Soft Starters: Denne halvlederreduserte spenningskontrolleren har et komplett utvalg
av start- og stoppmetoder og inkluderer motorbeskyttelse, kommunikasjon og diagnostiske muligheter. Marine
applikasjoner inkluderer brannslukningspumper, lastepumper og hydrauliske vinsjer.

Medium Voltage PowerFlex 7000 Drive,
SMC Flex Soft Starter og Full Voltage Controller

Vårt komplette løsning er en grønn løsning.
Rockwell Automation Medium Voltage-løsning for marine applikasjoner inkluderer
motorkontroll og strømstyring på hele skipet for å forbedre fartøyeffektiviteten og
redusere miljøpåvirkningen. Fra mykstart til aktiv effektfaktorkontroll og tilstandsovervåkning er løsningen vår designet for å optimalisere generatorlading og dieselmotordrift – og redusere klimagassutslippene.

PowerFlex 7000 Medium Voltage Marine Drive
Bedre på sjøen, helt enkelt
Hovedfremdrift og trykksystemer er blant de mest kostbare – og energiintensive – applikasjonene om bord på fartøyet.
Med motorer fra 600 kW til 24 MW gir den væskekjølte PowerFlex 7000 Marine Drive den myke starten og den variable hastighetskontrollen
du trenger for å oppnå en betydelig forbedring av energieffektiviteten.
Samtidig implementerer disse driverne avansert, intelligent motorstyringsteknologi for å muliggjøre tilstandsovervåking i sanntid
og kontroll av prosessene.
Mer effektivitet, bedre kontroll – i én maritimt sertifisert, kostnadseffektiv løsning.

Mindre. Lettere. Enklere strømstruktur

Sjøsikker emballasje

PowerFlex 7000 Marine Drive forenkler skipets strømstruktur
med Direct-to-Drive™-teknologi. Denne teknologien
kombinerer en Active Front End (AFE)-likeretter, SGCTstrømhalvledere og vanlig modusspennings beskyttelse
slik at du kan koble direkte til genereringssystemer –
uten en klumpete isolasjonstransformator. Du kan også
koble til eventuelle nye eller eksisterende motorer direkte
til driveren uten ekstra motorfiltrering.

Sjøforhold, propellbladfrekvens og annen drift av utstyr
forårsaker helt spesielle støt- og vibrasjonsforhold om bord
på skip. PowerFlex 7000 Marine Drive inkorporerer metallplater,
stag og mekaniske modifikasjoner som er spesielt designet for
å møte installasjoner om bord, redusere vibrasjoner – og
overholde maritime standarder.

Resultatet? Lavere kapitalinvesteringer, raskere montering,
færre deler – og mye lettere og mindre plass.

Maritimt optimalisert kontroll
PowerFlex 7000 Marine Drive er bygd for høyere fleksibilitet,
kontrollerbarhet og beskyttelse, og gir lastdelingskontroll
for ulike fremdriftsordninger – og er ideell for redundante
fremdriftssystemer.
For å hindre blackouttilstander har driveren et unikt innebygd
kraftbegrensningsgrensesnitt som styrer driverens strømforbruk med hensyn til belastning og tilgjengelig produksjonskapasitet. Og hvis applikasjonen krever dynamisk bremsing,
kan det designes inn i driveren med en integrert pakke.

Enkel å bruke. Enkel å vedlikeholde.
Fra innledende systemprogrammering til drift og vedlikehold
er PowerFlex 7000 Marine Drive konstruert for enkel bruk og
vedlikehold. Installasjons- og innstillings veivisere forenkler
igangsetting og oppstart. Og det integrerte, flerspråklige
operatørgrensesnittet leverer meldingstjenester på Internett
og systemvarsler slik at det er enkelt å kontrollere og overvåke
systemet.
En enkel design og tilgang foran til utstyret – pluss forenklede
verktøy og opplæringssett – reduserer gjennomsnittlig
reparasjonstid (MTTR). Vår patenterte PowerCage® gjør at du
kan bytte strømhalvlederenhet på mindre enn ti minutter.

Hvorfor kjøpe en drivertransformator
for faseforskyvning om du
ikke trenger en?

Transformatorer veier normalt 4500 kg
eller mer og tar opp mer enn 5 m3
plass på skipet.
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PowerFlex 7000 MV Marine Drive sparer plass og forenkler installasjon og vedlikehold, takket være enkel, transformatorfri konstruksjon og forenklet kabling.
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Integrert linjereaktor eliminerer behovet for en isolasjonstransformator.
PowerCage gir raskt bytte av halvledere på mindre enn 10 minutter.
Støttehåndtak beregnet for installasjon om bord.
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Utgangskontaktor og skillebryter gjør at motoren kan isoleres.
Flerspråklig, brukervennlig operatørterminal.
Redundant pumpe for væskekjølesystem.

Enkel strømstruktur
En plassbesparende topologi minimerer konstruksjonen og gir pålitelighet med lavt antall komponenter. Og konfigurasjonen «3 kabler inn, 3 kabler ut» reduserer installasjonstiden.

3300 – 4160 V: 12 likeretterenheter + 12 vekselretterenheter = totalt 24 enheter

6000 – 6600 V: 18 likeretterenheter + 18 vekselretterenheter = totalt 36 enheter

Active Front End (AFE)-teknologi

Korrigering av
generatorside

Motorside

PowerFlex 7000s AFE-teknologi reduserer inngangsharmoniske og gir kompatibilitet
med genereringsforsyningsnettverk om bord.
Nær sinusformet utgangsstrøm og spenningskurveformer resulterer i kompatibilitet med
nye eller eksisterende standardmotorer (motorer med vekselretterdrift ikke nødvendig).
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Halvledere, kjølesystem og porttilkoblinger er alle pakket i et
patentert støpt hus – PowerCage.
• Enkel tilgang for vedlikehold og reparasjon med enkle verktøy
• Du trenger ikke å fjerne vanntilkoblinger eller store
strømmoduler.

Sikre sjøreisen
Når du arbeider med Rockwell Automation, får du et engasjert
maritimt team med industrisalgsspesialister, kommersielle
tekniske ledere, prosjektledere og teknikere – som alle er
fokusert på de utfordringene du står overfor.

Møter dine daglige
tekniske behov
• Brukerstøtte på Internett og telefon
• Opplæringstjenester
• Brukerstøtte på stedet

Vi jobber med deg og dine partnere – din hovedentreprenør,
skipsverft eller marinintegrator. Eller vi setter sammen en
utvidet gruppe ved å utnytte den maritime kompetansen
som ligger i vårt PartnerNetwork™-program. Programmet vårt
gir deg tilgang til et globalt nettverk av de beste selskapene
inkludert forhandlere, systemintegratører, maskinbyggere,
allianser og komplementære produktleverandører.
Utover vår kapasitet til å levere løsninger, vurderer vi hele
driften og anbefaler den riktige kombinasjonen av tjenester og
støtte for å møte dine daglige tekniske behov og maksimere
automatiseringsinvesteringen.

• Reparasjonstjenester
Maksimere automatiseringsinvesteringen
• MRO Asset Management
• Nettverks- og sikkerhetstjenester
• Sikkerhets- og energitjenester
• Administrerte tjenester på stedet

Teamet vårt har et stort omfang av muligheter for å
forbedre dine marine applikasjoner, fra prosjektideer
til brukerstøtte – på sjøen eller i havn.

6

PowerFlex 7000 Medium Voltage Marine Drive
Tekniske spesifikasjoner
Drive Designs

Utgangseffektområde
(maskineffekt induksjon)

Hovedtilførsel spenning
(50/60 Hz)
Motorspenning
Line Input Power Factor
Effektivitet ved nominell belastning

Impedansenhet
Utgangsfrekvens vekselretter
Utgangseffektfaktor
Auxiliary Control Voltages

Eksternt kjølevann
(kundelevert)

Transformatorfri Active Front End
(AFE)-likeretter

18-puls
Inngangs
4160 V
spenning
Enkel
800 kW – 3,6 MW
strømenhet
Doble
1,6 MW – 7,2 MW
strømenheter
Firedoble
3,2 MW – 14,4 MW
strømenheter

4160 V

6600 V

4160 V

6600 V

800 kW – 6 MW

800 kW – 3,25 MW

800 kW – 5,2 MW

1,6 MW – 12 MW

1,6 MW – 6,5 MW

1,6 MW – 10 MW

3,2 MW – 24 MW

3,2 MW – 13 MW

3,2 MW – 21 MW

6600 V

4160 V

6600 V

4000 V
6600 V
4000 V
6300 V
0,95
1,0 (enhet)
> 96 %
> 97,5 %
Multifase Shifted Transformer
Linjereaktor
50/60 Hz maks. 75 Hz. Kontakt Rockwell Automation for lower design base frequency.
Asynkron motor (induksjon): normalt > 0,84; Synkron motor (børsteløs AC): 0,95
3 x 400 til 690 V AC – 50/60 Hz
1 x 120/230 V AC fra ekstern avbruddsfri strømforsyning
Inntakstemperatur: min. 5 °C, maks. 36 °C (maks. 42 °C med reduksjon)
Trykkfall: 7 – 43 kPa avhengig av varmevekslerutforming
Gjennomstrømningsmengde kundelevert ferskvann: 100 – 300 liter per minutt avhengig av strømomformertopologi

Varmevekslerplassering integrert i pumpecelle

Generelle egenskaper
Beskyttelsesklasse (kabinett)
Strømkabel inngang/utgang
Strømkabel inngang/utgang
Kjøleforsyning
Gjeldende standarder
Driftstemperatur
omgivelse
Kabinettfarge
Vekt
Kontrollgrensesnitt
Analoge grensesnitt
Serielle kommunikasjons
grensesnitt

IP21, IP42, IP44 valgfritt, med tetninger, med nøkkelsperresystem
Topp eller bunn
Topp eller bunn
Topp, bunn eller side
IEC 61800-3, 61800-4, 61800-5-1, EMC-direktiv 89/336 /EEc, CE, UL 508C, UL347A, IEC 60068-2-6 (Fc)
Min. +5 °C, maks. +45 °C
Drift under 0 °C. Kontakt Rockwell Automation for lower design rating
RAL 7035 Light Sandtex grå, RAL 9004 svart: kontrolldører og ledningsdeksel
Ca. 1500 kg/m lengde
I/U – Digital kontroll
4 valgbare og skalerbare kanaler (0 – 10 V, 4 – 20 MA)
Alternativer: Ethernet, Profibus, Modbus. Kontakt Rockwell Automation for informasjon om
andre kommunikasjonsgrensesnitt med industristandard.

Maritime standarder
Maritim sertifisering

IEC 6000092m UEC 721-3-6m UEC 68-2-(1, 2, 6, 30, 52).
CE-merking i henhold til EU-direktiver
Tilgjengelig for Lloyd’s, DNV, ABS, BV og andre på forespørsel
Lokal kontrollmaskinvare – driftsgrensesnitt, stopp, start, e-stopp, hastighetsreferanse, automatisk –
manuell, lokal – ekstern
Vibrasjonsegenskaper: 0,7 G i
frekvensområdet 13,2 – 100 Hz
Dørkontrollenheter
Maritime håndtak for dører
Flammehemmende egenskaper
Varmere med antikondens
Halogenfri kabling
Konformbelegg
Grounding Balls
Drip Shields
Kabelrom med busseffekt og jordingsbuss
PMS kontrollgrensesnitt I/U
25 graders helling

Maritime egenskaper

Standardfunksjoner

Maskinvare
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Velg Rockwell Automation for en komplett maritim løsning
For å komplettere våre Medium Voltage-løsninger har Rockwell Automation de ekstra funksjonene du trenger for en
fullstendig kontroll og informasjonsløsning om bord på fartøyet. Gjennom vårt integrerte organiseringssystem vil vi
hjelpe deg med å bruke én skalerbar infrastruktur for å drive effektivt, fleksibelt og produktivt på hele skipet – også
mens du er i havn.

Omfatter:
Programmerbare kontroller
Allen-Bradley® programmerbare kontrollere er bygget
for pålitelig ytelse på land og sjø – og er tilgjengelig i
en rekke kontrolltyper og størrelser for å passe dine
spesifikasjoner.
• Enkelt å konfigurere, varsle og overvåke
• 300+ typer kort som kan byttes uten omstart av
maskinen
• Kompatible med standard åpne nettverk
• En tredjedel av størrelsen på eksisterende systemer
Tilstandsovervåking
Sanntidsovervåkning gjør Shipboard Asset Health
Information lett tilgjengelig.
• Overvåker vibrasjon, slitasje, olje, strøm og varme
• Prediktiv funksjon bidrar til å eliminere unødvendig
vedlikehold

Visualisering
Visualiseringsprodukter gir innblikk i kritisk kontrollinformasjon om bord eller i havn.
• Display med godt lys til bruk på dekk dag og natt
• Tastatur- og berøringsskjermgrensesnitt
Variable hastighetsdrivere
Allen-Bradley PowerFlex-familien med frekvensomformere har et bredt spekter av kontrollmodi, funksjoner,
alternativer og emballasje for samordnet kontroll over
pumpen, viften og lufthåndteringssystemer, vinsjer,
lastepumper og kompressorsystemer.

Produktene er sertifisert av Premiere Marine Testing Agencies
Rockwell Automation har i flere tiår forsynt den maritime bransjen med produkter og systemer sertifisert av verdens
største sertifiseringsbyråer.
Det Norske Veritas, Korean, RINA, Bureau Veritas, Lloyds, American Bureau Shipping, Russian Maritimes
Registar of Shipping

Russian Maritime Register of Shipping

Følg ROKAutomation på Twitter.

Bli med oss på Facebook og LinkedIn

Allen-Bradley, Direct-to-Drive, IntelliCENTER, PartnerNetwork, PowerCage, PowerFlex, Rockwell Software og SMC Flex er varemerker for Rockwell Automation, Inc.
Varemerker som ikke tilhører Rockwell Automation, tilhører sine respektive selskaper.
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