Soluções de média tensão para
aplicações da indústria naval
Levando eficiência para sua embarcação

Impulsionando eficiência e
desempenho a novas alturas
Aumento de custos de energia. Aumento da regulamentação ambiental. Aceleração da demanda por navios
maiores e para diferentes finalidades. Quando o assunto
é o projeto de embarcações elétricas a diesel com alto
desempenho e custo otimizado, atualmente, os construtores de navios enfrentam difíceis desafios.
E para cada novo desafio enfrentado, você deve encontrar uma solução que possa resistir aos rigores de um
ambiente marinho ao mesmo tempo em que reduz
espaço e peso – e ainda otimizar a manutenção no mar.
As soluções de média tensão da Rockwell Automation
para aplicações marinhas são construídas para ajudá-lo
a alcançar alta eficiência da operação de propulsão elétrica a diesel em um projeto simplificado que economiza
espaço e protege o meio ambiente.
E mais, nossa solução completa estende-se para fornecer
controle e proteção aprimorados do navio para manter
todos os sistemas de motores em operação em níveis
ótimos.
Não importa qual tipo de embarcação, você pode confiar
em nossas soluções de média tensão para impulsionar a
eficiência e o desempenho de seu navio a novas alturas.

Embarcações especiais
• Dragas
• Reboques
• Barcaças
• Quebra-gelos
• Embarcações patrulheiras
• Embarcações de pesquisas

Balsas e navios de turismo
• Navios de turismo
• Balsas
• Iates

Mercantes
• Transportadores
• Navios de contêineres
• Navios transportadores de
gás natural liquefeito
• Navios-tanque
• Transportadores de produto
químicos

Offshore
• Embarcações de apoio
a plataformas
• Embarcações de
abastecimento offshore
• Embarcações de
perfuração
• Embarcações de reboque
e manuseio de âncoras
• Plataformas
• Embarcações de
guindaste móvel

A operação ótima começa aqui
Da propulsão principal e impulsores até o bombeamento
e sistemas auxiliares, a Rockwell Automation aplica a
tecnologia de média tensão para agilizar o desenho e a
instalação do sistema do navio – ao mesmo tempo em
que controla a demanda de suas aplicações.
Nossa soluções de média tensão para aplicações marinhas
são baseadas em tecnologia comprovada, há muito reconhecida pelo desempenho confiável em ambientes industriais desfavoráveis. Agora, você pode propiciar o mesmo
controle, proteção e eficiência às suas aplicações marinhas
com essas soluções:
Inversores de média tensão PowerFlex® 7000: disponível
em ampla gama de potências nominais, esses inversores
apresentam um desenho compacto sem transformadores
e controlam a velocidade, o torque, a direção, a partida e
a parada de indução padrão ou motores CA síncronos.
As aplicações da indústria naval incluem a propulsão
principal, impulsão e sistemas auxiliares.

Controladores do motor de média tensão: Nossos controladores de motores oferecem uma gama de formatos de
controle e podem incorporar a tecnologia IntelliCENTER®,
uma solução integrada de hardware, software e comunicação que apresenta funcionalidade plug-and-play e
informações de diagnóstico em tempo real para acelerar a
instalação e a manutenção. As aplicações para a indústria
naval incluem controle e isolamento de entrada/saída do
inversor, bem como aplicações de hardware auxiliares,
como bombas.
Placas de controle de média tensão: Desenhadas especificamente para suas necessidades offshore, as placas de
controle de média tensão são o principal componente
de nosso sistema de gerenciamento de energia marinha.

Partidas suaves de média tensão SMC™ Flex: Este controlador de tensão reduzida de estado sólido aplica uma linha
completa de métodos de partida e parada e inclui recursos de proteção do motor, comunicação e diagnóstico.
As aplicações marinhas incluem bombas de combate a
incêndios, bombas de carga e guinchos hidráulicos.

Inversor PowerFlex 7000 de média tensão,
partida suave SMC Flex e controlador de
partida direta

Nossa solução completa não agride o meio ambiente.
A solução de média tensão da Rockwell Automation para aplicações marinhas estendese ao controle do motor e gerenciamento de energia por todo o navio para melhorar
a eficiência da embarcação e reduzir o impacto ambiental. Desde partidas suaves até
monitoração de condição e controle do fator de potência ativo, nossa solução é projetada
para otimizar o carregamento do gerados e a operação do motor a diesel – além de
diminuir as emissões dos gases do efeito estufa.

Inversor naval de média tensão PowerFlex 7000
Simplesmente o melhor no mar

Seus sistemas de propulsão principal e impulsor estão entre aqueles que têm manutenção mais cara – e gastam mais energia – aplicações
a bordo de suas embarcações. Com potência nominal entre 600 kW e 24 MW, o inversor naval PowerFlex 7000 resfriado por líquido fornece
a partida suave e o controle de velocidade variável de que você precisa para melhorar significativamente sua eficiência no aproveitamento
da energia.
Ao mesmo tempo, esses inversores implementam a tecnologia avançada de controle inteligente do motor para monitoração da condição
em tempo real e controle de seus processos.
Mais eficiência, controle aprimorado – em uma solução de custo otimizado certificado pela indústria naval.

Menor. Mais leve. Estrutura de alimentação mais simples de frenagem dinâmica, ela pode ser projetada no inversor
O inversor naval PowerFlex 7000 simplifica a estrutura de alimentação de seu navio com tecnologia Direct-to-Drive™. Esta
tecnologia combina um retificador Active Front End (AFE),
semicondutores de potência SGCT e proteção de tensão de
modo comum para que você possa conectar diretamente aos
sistemas de geração do navio – sem uma quantidade enorme
de transformadores de isolação. Você também pode conectar
motores novos e existentes diretamente ao inversor sem
filtragem adicional do motor.

com um pacote integrado opcional.

O resultado? Investimento mais baixo de capital, instalação mais
rápida, menos peças – e dimensão muito mais leve e menor.

Fácil de usar. Fácil manutenção.

Para ajudar a evitar condições de blackout, o inversor apresenta
uma interface de limite de alimentação incorporada exclusiva
que gerencia o consumo de energia em relação à carga e à
capacidade de geração disponível. E se sua aplicação precisar

Um projeto direto e acesso frontal ao equipamento – mais
ferramentas conjuntos de instruções simplificadas – reduzem
o tempo médio entre reparações (MTTR). Nosso PowerCage®
patenteado permite a troca do dispositivo do semicondutor
de potência em menos de dez minutos.

Empacotamento resistente ao mar
As condições do mar, a frequência da lâmina do propulsor e
outras operações dos equipamentos geram condições de
vibração e choque nos navios. O inversor naval PowerFlex 7000
incorpora modificações a folha de metal, amarras e mecânicas
especificamente projetadas para instalação no navio e para mitigar a vibração – e assim atender às normas da indústria naval.

Da programação inicial do sistema até a operação e a
manutenção, o inversor naval PowerFlex 7000 é desenhado
Controle otimizado para indústria naval
para facilitar o uso e a capacidade de manutenção. Os assistenConstruído para maior flexibilidade, capacidade de controle e
tes de instalação e configuração simplificam o comissionamenproteção, o inversor naval PowerFlex 7000 fornece controle de
to e a partida. E a interface de operação integral, multilíngue
compartilhamento de carga para vários esquemas de propulsão
fornece envio de mensagens on-line e alertas do sistema para
– e é ideal para sistemas de acionamento de propulsão.
facilitar o controle e a monitoração de seu sistema.

Por que comprar um transformador
de chaveamento de fase para o inversor
se não preciso de um?

Geralmente, os transformadores pesam
4.500 kgs (9.920 lbs) ou mais e ocupam
mais de 5 m3 (180 pés quadrados) do navio.
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O inversor naval PowerFlex 7000 MV economiza espaço e agiliza a instalação e manutenção, graças a um desenho direto sem transformadores e cabeamento simplificado.
A
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O reator de linha integral elimina a necessidade de um transformador de isolação.
O PowerCage permite a troca rápida do semicondutor, em menos de 10 minutos.
Alças para segurar desenhadas para instalação no navio.
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O contator de saída e a chave seccionadora fornecem a capacidade de isolar o motor.
Terminal de operação fácil de usar e multilingue.
Bomba redundante para sistema com resfriamento por líquido.

Estrutura de alimentação simples
Uma topologia que economiza espaço minimiza a dimensão do projeto e a confiabilidade do inversor devido à baixa quantidade de componentes. A configuração de “3 entradas de
cabos, 3 saídas de cabos” reduz o tempo de instalação.

3.300 – 4.160 V: 12 dispositivos do retificador + 12 dispositivos do inversor = 24 dispositivos no total

6.000 – 6.600 V: 18 dispositivos do retificador + 18 dispositivos do inversor = 36 dispositivos no total

Tecnologia Active Front End (AFE)

Retificação no
lado do gerador

Lado do motor

A tecnologia AFE do PowerFlex 7000 reduz as harmônicas de entrada, fornecendo compatibilidade com
as redes de fornecimento de geração do navio.
A corrente de saída praticamente senoidal e as formas de ondas de tensão resultam em compatibilidade
com motores padrão e existentes (não são necessários motores especiais para uso com inversores).
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Os semicondutores, os sistemas de resfriamento e as conexões do
gate são todas integradas em um invólucro moldado patenteado
– o PowerCage.
• Fácil acesso para manutenção e reparos com ferramentas
simples
• Não é necessário remover as conexões de água ou módulos
de potência grandes.

Garantia de viagem
Quando você trabalha com a Rockwell Automation, você entra em
uma equipe dedicada à indústria naval que inclui especialistas em
vendas, gerentes de engenharia comercial, gerentes de produtos
e engenheiros de aplicação – todos focados nos desafios que
você enfrenta.

Atendendo às suas
necessidades técnicas
diárias
• Suporte on-line e telefônico
• Serviços de treinamento

Trabalharemos com você e seus parceiros – seu principal contratado, o estaleiro ou o integrador marinho. Ou, construiremos uma
equipe extensa ao integrar a expertise no setor naval que reside
em nosso programa PartnerNetwork™. Nosso programa fornece a
você o acesso a uma rede global de empresas de primeira linha incluindo distribuidores, integradores de sistemas, construtores de
máquinas, alianças e fornecedores de produtos complementares.
Além dos recursos de entrega de nossa solução, avaliaremos toda
sua operação e recomendamos a combinação certa de serviços e
suporte que atendam às suas necessidades técnicas cotidianas e
maximizem seu investimento em automação.

• Suporte OnSite
• Serviços de reparo
Maximização de seu
investimento em
automação
• Gestão de ativos MRO
• Serviços de rede e segurança
• Serviços de segurança e energia
• Serviços gerenciado InSite
Desde o conceito do projeto através do suporte, nossa
equipe fornece um escopo completo de recursos para
agregar valor à sua aplicação naval – no mar ou nos
portos.
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Inversor naval de média tensão PowerFlex 7000
Especificação técnica
Projetos de inversores
Tensão de
entrada

Faixa de potência de saída
(Classificações da máquina
de indução)

Fonte de alimentação principal
(50/60 Hz)
Tensão do motor
Fator de potência da entrada da linha

Eficiência em carga nominal
Dispositivo de impedância
Frequência de saída do inversor

Fator de potência de saída
Tensões de controle
auxiliar
Água com resfriamento
externo (Fornecida pelo
cliente)

Retificador Active Front End
(AFE) sem transformadores

18 pulsos
4.160 V

6.600 V

4.160 V

6.600 V

Unidade de alimentação simples

800 Kw – 3,6 MW

800 Kw – 6 MW

800 Kw – 3,25MW

800 Kw – 5,2 MW

Unidade de alimentação dupla

1,6 MW – 7,2 MW

1,6 MW – 12 MW

1,6 MW – 6,5 MW

1,6 MW – 10 MW

Unidades de alimentação quad

3,2 MW – 14,4 MW

3,2 MW – 24 MW

3,2 MW – 13 MW

3,2 MW – 21 MW

4.160 V

6.600 V

4.160 V

6.600 V

4.000 V
6.600 V
0,95
> 96%
Transformador desviado para multifases

4.000 V

6.300 V
1,0 (Unidade)
> 97,5%
Reator de linha

50/60 HZ Máx. 75 Hz Entre em contato com a Rockwell Automation para frequência nominal mais baixa do projeto

Motor assíncrono (indução): geralmente > 0,84; Motor síncrono (CA sem escovas): 0,95
3 x 400 a 690 Vca – 50/60 Hz
1 x 120/230 Vca a partir da fonte de alimentação sem interrupção externa
Temperatura de entrada: mín. 5 °C, máx. 36 °C (máx. 42 °C com redução da capacidade)
Queda de pressão: 7 a 43 kPa dependendo do desenho do trocador de calor
Taxa de vazão de água potável fornecida pelo cliente: 100 – 300 Litros por minuto dependendo da topologia do conversor de alimentação

Colocação do trocador de calor integrado na célula de bombeamento

Recursos de projeto gerais
Classe de proteção (painel)
Entrada/saída do cabo de alimentação

Entrada/saída do cabo de controle

Fornecimento de resfriamento
Normas aplicáveis
Ambiente de operação
Temperatura
Cor do painel
Peso
Interfaces de controle
Interfaces analógicas
Comunicação serial
Interfaces

IP21, IP42, opcional IP44, com junta, com sistema de chave de intertravamento
Superior ou inferior
Superior ou inferior
Superior, inferior ou lateral
IEC 61800-3, 61800-4, 61800-5-1, diretriz EMC 89/336 /EEc, CE, UL 508C, UL347A, IEC 60068-2-6 (Fc)
Mín. +5 °C, máx. +45 °C
Operação abaixo de 0 °C. Entre em contato com a Rockwell Automation para classificação mais baixa do projeto

RAL 7035 cinza Sandtex claro, RAL 9004 preto: Portas de controle e capas do condutor
Aprox. 1.500 kg/m comprimento
E/S – Controle digital
4 canais reguláveis e expansíveis (0 – 10 V, 4 – 20 MA)
Opções: Ethernet, Profibus, Modbus. Entre em contato com a Rockwell Automation para informações sobre
outras interfaces de comunicação padrão industrial.

Recursos de projeto para indústria naval
Normas do setor naval
Certificação naval
Recurso de projeto padrão

Hardware

IEC 6000092m UEC 721-3-6m UEC 68-2-(1, 2, 6, 30, 52).
Marca CE de acordo com as diretrizes da UE
Disponível para Lloyd’s, DNV, ABS, BV e outros mediante solicitação
Hardware de controle local – interface de operação, parada, partida, parada de emergência, referência
de velocidade, Auto – Manual, Local – Remoto
Vibração Desenho 0,7 Gin Faixa de
frequência de 13,2 – 100 Hz
Posicionadores de portas
Alças marítimas para portas
Propriedades anti-inflamáveis
Aquecedores anticondensação
Fiação livre de halogênios
Tropicalização
Esferas de aterramento
Blindagens de gotas
Compartimentos de cabeamento com barramento de força e barra de terra
E/S de interface de controle PMS
Inclinação de 25 graus
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Escolha a Rockwell Automation para uma solução naval completa
Para complementar nossas soluções de média tensão, a Rockwell Automation fornece os recursos adicionais de
que você precisa para uma solução completa de controle e informações a bordo em suas embarcações. Por meio de
nosso sistema de Arquitetura Integrada, iremos ajudá-lo a aplicar uma infraestrutura expansível para impulsionar a
eficiência, a flexibilidade e a produtividade por todo o navio – mesmo quando estiver no porto.

Os recursos incluem:
Controladores programáveis
Os controladores programáveis Allen-Bradley® são
construídos para desempenho confiável em terra ou
no mar e estão disponíveis em uma variedade de tipos
e tamanhos para ajustar-se às suas especificações.
• Fáceis de configurar, alertas e monitorar
• 300+ tipos de cartões com troca a quente
• Compatível com redes abertas padrão
• Um terço do tamanho de sistemas herdados
Monitoração da condição
A monitoração em tempo real coloca as informações
sobre as condições do ativo a bordo nas pontas de
seus dedos.
• Monitora a vibração, o desgaste, óleo, corrente e
calor
• Recursos preditivos ajudam a eliminar a manutenção
desnecessária

Visualização
Os produtos de visualização fornece janelas em informações críticas de controle a bordo ou no porto.
• Telas de alta luminosidade para uso em plataformas
durante o dia e à noite
• Interfaces de teclado e tela touch screen
Inversores de velocidade variável
A família de inversores PowerFlex da Allen-Bradley
oferece uma ampla gama de modos de controle, recursos, opções e integração para controle de suas bombas,
ventiladores e sistemas de manuseio de ar, guinchos,
bombas de carga e sistemas compressores.

Produtos certificados pelas principais agências de teste da indústria naval
A Rockwell Automation tem atendido a indústria naval durante décadas com produtos e sistemas aprovados pelas
principais agências de certificação do mundo.
Det Norske Veritas, Korean, RINA, Bureau Veritas, Lloyds, American Bureau Shipping, Russian Maritimes
Registar of Shipping

Russian Maritime Register of Shipping

Siga a ROKAutomation no Twitter.

Adicione no Facebook e LinkedIn

Allen-Bradley, Direct-to-Drive, IntelliCENTER, PartnerNetwork, PowerCage, PowerFlex, Rockwell Software e SMC Flex são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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