Technologie IntelliCENTER®
s připojením k síti EtherNet/IP
Síťově propojená řídicí centra motorů (MCC) CENTERLINE®
poskytují informace v reálném čase

Pro udržení konkurenceschopnosti v dnešním náročném obchodním
prostředí je nezbytné, aby maximálně efektivně spolupracovaly všechny části
provozu – včetně řízení motorů. Centra řízení motorů CENTERLINE umožňují
flexibilní řešení nejen pro centralizované řízení motorů, ale při připojení k síti
rovněž poskytují v reálném čase informace pro zajištění chodu operací.

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ MOTORŮ
Snadná dostupnost provozních dat a informací o stavu procesů může představovat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Řídicí
centra motorů (MCC) CENTERLINE s technologií IntelliCENTER, která pomáhají udržet chod výroby, nabízejí kombinaci
integrované sítě a softwaru a přinášejí provozní data až k vám na pracoviště.
Řídicí centra motorů CENTERLINE s technologií IntelliCENTER používají inteligentní řízení motorů, zabudované síťové
připojení a předkonfigurovaný a odzkoušený software pro zvýšení výkonu na základě komunikace v rámci celého
systému. Toto zabudované síťové připojení přijímá informace pro prediktivní údržbu, monitorování procesů a vyspělou
diagnostiku, abyste měli nepřetržitý přehled o stavu motorů, řídicích zařízení i celé aplikace.

TECHNOLOGIE IntelliCENTER
Technologie IntelliCENTER zahrnuje zabudované rozhraní Ethernet, inteligentní řízení motorů a vyspělý monitorovací
software. Navíc všechny prvky systému jsou předkonfigurovány a odzkoušeny výrobcem. S touto integrovanou
síťovou infrastrukturou a předkonfigurovaným softwarem uživatelského rozhraní můžete monitorovat a diagnostikovat
centrum MCC z libovolného místa.
Technologie IntelliCENTER poskytuje uživatelům řídicích center motorů CENTERLINE předkonfigurované, integrované
řešení hardwaru, softwaru a komunikace, které:
• zkracuje dobu integrace a instalace,
• zlepšuje procesní a diagnostické informace,
• zlepšuje včasné výstrahy a nástroje pro odstraňování závad.
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Zabudovaná síť

Software IntelliCENTER

Inteligentní řízení motorů

Spuštění je rychlejší díky
zabudované kabeláži. Komplexní
vzájemné propojení je omezeno na
jediný kabel Ethernet, a protože je
síť předkonfigurovaná a validovaná,
jsou již nastaveny přípojky zařízení,
IP adresy a masky podsítě.

Software IntelliCENTER nabízí
přímý náhled do řídicího centra
motorů (MCC). Software provádí
diagnostiku a dokumentaci
centra MCC v reálném čase, čímž
maximalizuje výkon centra MCC a
připojených zařízení.

Centra MCC s technologií
IntelliCENTER kombinují inteligentní
řízení motorů a ochranná
zařízení s pokročilými síťovými
a diagnostickými funkcemi a
umožňují nahlédnout dovnitř
aplikace řízení motorů.

Zkrácení doby potřebné k instalaci řídicího centra motorů
Od instalace přes konfiguraci až po provoz – technologie IntelliCENTER šetří čas v každém kroku.
• Díky předkonfigurovanému a předem odzkoušenému centru MCC CENTERLINE s technologií IntelliCENTER ušetříte
až 90 % času potřebného pro zapojení vodičů.
• S IP adresami a maskami podsítě předkonfigurovanými pro centrum MCC jste připraveni okamžitě komunikovat
s inteligentními řídicími systémy motorů a konfigurovat parametry zařízení přes síť.
• Software Studio 5000® umožňuje použití jediného programovacího prostředí pro procesory Logix, spouštěče,
frekvenční měniče, elektronická ochranná relé a nízkonapěťová centra řízení motorů.
• Díky jednorázové konfiguraci všech zařízení lze vše potřebné naprogramovat pomocí jednoho softwarového balíku.

Zlepšete integraci s firemní IT sítí
Více informací – tam, kde je potřebujete, a tehdy, když je potřebujete, pro vynikající řízení zdrojů ve výrobním závodu.
• Snadná integrace sítě výrobních operací s firemní sítí pomáhá snížit náklady na údržbu díky využití existujících
síťových zdrojů a nástrojů.
• Hladká integrace výrobních dat a podnikových systémů díky odstranění síťové vrstvy mezi zařízeními a sítěmi vyšší
úrovně bez ohrožení zabezpečení sítí.

Zlepšete svůj přístup k informacím bez nutnosti otevření centra MCC
• Zvyšte bezpečnost výrobního závodu vzdáleným monitorováním dat v reálném čase u centra MCC s technologií
IntelliCENTER.
• Snižte expozici personálu nebezpečným úrovním energií a pomozte minimalizovat potřebu přizpůsobování
pravidelné údržby – to vše s využitím vzdáleného monitorování, konfigurace a odstraňování závad centra MCC.
• Přijímejte výstražná upozornění ještě před selháním zařízení, abyste mohli dříve zasáhnout a předejít
neplánovanému prostoji.

Rychle monitorujte, odstraňujte závady a diagnostikujte centrum MCC z libovolného místa.
Použití technologie IntelliCENTER pomáhá udržovat vaše zařízení v provozu, s elektronickou dokumentací, dálkovou
diagnostikou, prediktivní údržbou a snadnou výměnou center MCC.
• Díky zabudované síti můžete odstraňovat závady centra MCC z libovolného místa v podnikové síti.
• Je možné rychle nainstalovat výměnnou zásuvnou jednotku IntelliCENTER – bez přerušení dodávky energie nebo
komunikace se sousedními jednotkami.
• Software IntelliCENTER obsahuje elektronické verze návodů ke kritickým zařízením, individualizovaná schémata
zapojení a seznamy náhradních dílů, abyste se mohli po několika málo kliknutích dostat k informacím o
odstraňování závad vašeho centra MCC.
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Zabudovaná síť
EtherNet/IP pomáhá zlepšit integraci, zkracuje dobu instalace centra MCC, zvyšuje rychlost sítě a umožňuje rychle
monitorovat, odstraňovat závady a diagnostikovat centrum MCC s použitím sítě, která komunikuje s celým podnikem.
Každé centrum MCC je zkonstruováno a testováno pro inteligentní řízení motorů s využitím průmyslového přepínače
Stratix 5700™ a kabeláže Ethernet 600 V.
• Centra MCC CENTERLINE jsou navržena tak, aby umožňovala instalaci sítě a jejích komponentů přesně podle vašich
potřeb.
• Přepínače Stratix 5700 mají flexibilní montážní místa podle různých specifikací zákazníků.
• Počet přepínačů a kapacita portů Ethernet jsou individualizovány tak, aby odpovídaly konkrétním hustotám uzlů
v centru MCC.
• Rozšířenou flexibilitu sítě umožňuje několik přípojek Ethernet a možností vedení kabelů.
• Vyberte topologii EtherNet/IP, která pro vás bude vhodná – centra MCC IntelliCENTER umožňují flexibilnější použití
díky lineární, hvězdicové nebo kruhové konfiguraci.
K dispozici je speciální dokumentace Ethernet pro zkrácení doby uvedení centra MCC do provozu a pro usnadnění prací
na odstraňování závad sítě. To může zahrnovat štítky kabelů Ethernet a pokročilá schémata sítí s detailními informacemi
o připojení přepínačů a koncových zařízení (mapování portů, IP adresy, umístění zařízení a další).
Po propojení se softwarem IntelliCENTER lze k této dokumentaci dálkově přistupovat a
průběžně ji upravovat podle stavu center MCC. Další informace naleznete v referenčním n
ávodu EtherNet/IP IntelliCENTER, publikace MCC-RM001.

Kabel Ethernet 600 V
Tento exkluzivní kabel Allen-Bradley® 600 V, vyvinutý speciálně pro náročná prostředí vysokého napětí,
má certifikaci UL a schválení PLTC a poskytuje spolehlivé připojení pro inteligentní jednotky řízení motorů.
Díky provoznímu rozsahu ‑20 až 80 °C a fóliovému i opletenému stínění tento kabel zajišťuje spolehlivou
komunikaci i v nejnáročnějších průmyslových prostředích.
Kabel je unikátně zkonstruovaný tak, že umožňuje přímé použití ve stejném prostoru jako ostatní kabely
vysokého napětí – přičemž stále zaručuje odolnost vůči rušení a ochranu komunikačních kabelů.

Další informace najdete v referenčním návodu http://literature.rockwellautomation.com
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Propojení celého podniku
EtherNet/IP je tradiční, široce používaná síť, která pomáhá zjednodušit a zefektivnit projektování strojů.
• Nízké náklady, vysoký výkon a snazší používání oproti architektuře s více sítěmi
• Snadná integrace center MCC CENTERLINE, měničů PowerFlex, vstupů a výstupů, inteligentních aktuátorů
a dalších zařízení pracujících v síti EtherNet/IP
• Konektivita EtherNet/IP podporuje lineární, hvězdicové a kruhové topologie
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Průmyslový řízený přepínač sítě
Ethernet Stratix 5700
Přepínač Stratix 5700 je speciálně navržený tak, aby pracoval ve vysoce
hlučných průmyslových prostředích a zajišťoval vyspělé zabezpečení,
síťovou správu a diagnostické funkce. S flexibilitou možností konfigurace
buď se softwarem Studio 5000, nebo prostřednictvím webového
prohlížeče se tento přepínač snadno konfiguruje a udržuje.
Přídavné profily softwaru Studio 5000, předdefinované tagy Logix a
připravené diagnostické šablony FactoryTalk® View HMI umožňují přístup
ke zjišťování stavu sítě. Díky integraci do centra MCC CENTERLINE je
přepínač Stratix 5700 předkonfigurovaný pro snadné nastavení a okamžité
uvedení stroje do provozu.
Tyto robustní přepínače sítě Ethernet jsou zabezpečené, snadno
použitelné a pomáhají zjednodušit používání sítí Ethernet na strojích a ve
výrobní hale.
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Software IntelliCENTER
Software IntelliCENTER nabízí přímý náhled do vašeho řídicího centra motorů (MCC). Software provádí diagnostiku a
dokumentaci centra MCC v reálném čase, čímž maximalizuje výkon centra MCC a připojených zařízení.
•
•
•
•
•
•
•
•

Software IntelliCENTER nabízí virtuální znázornění vaší sestavy MCC
Software zkonfigurovaný od výrobce podle potřeb vašeho centra MCC
Jednoduché uživatelské prostředí
Monitorování, diagnostika a úpravy centra MCC z libovolného místa
Analýza spotřeby energie v reálném čase
Informace o trendech dat s možností využití pro prediktivní údržbu
Přístup k elektronické dokumentaci
Změny a přídavky (jednotky, úseky atd.) sestavy MCC lze snadno reflektovat
v softwaru, takže sestava zůstává během celé doby provozu aktuální

Zkrácení doby uvedení do provozu díky prvotřídní integraci
Pro ještě větší kontrolu nad operacemi je možné centra MCC CENTERLINE síťově propojená přes EtherNet/IP
snadno integrovat do řídicího systému Logix. Asistent integrace softwaru IntelliCENTER umožňuje rychle
přidávat inteligentní jednotky řízení motorů do Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™.
Tato integrace řídicích systémů pomáhá zkrátit dobu programování automatickým přidáním zařízení MCC
CENTERLINE do I/O stromu Studio 5000 Logix Designer® s vhodnou konfigurací sítě Ethernet. Kromě toho
asistent integrace využívá existující přídavné profily k automatickému vytváření tagů procesoru pro eliminaci
chyb a zkrácení doby potřebné k integraci inteligentních zařízení do softwaru Studio 5000.

Studio 5000

IntelliCENTER:
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IntelliCENTER Energy
Funkce IntelliCENTER Energy nabízí předkonfigurované nastavení softwaru FactoryTalk® EnergyMetrix™ pro
inteligentní řídicí jednotky v centru MCC, včetně frekvenčních měničů, přepěťových relé a jednotek SMC.
Pomocí IntelliCENTER Energy můžete zobrazovat spotřebu energie na úrovni zařízení přímo ze softwaru
IntelliCENTER, což usnadňuje monitorování a řízení využívání energie v průmyslovém zařízení. IntelliCENTER
Energy poskytuje informace nezbytné pro přijímání rozhodnutí na základě faktů a pomáhá optimalizovat
využívání energie, zlepšit výkon zařízení a dosáhnout podstatných úspor nákladů.
S využitím softwaru FactoryTalk EnergyMetrix nabízí IntelliCENTER Energy monitorovací a diagnostické funkce,
které jsou v současné době realizovány softwarem IntelliCENTER, a umožňuje dálkově monitorovat energii na
úrovni zatížení (v případě zařízení spotřebovávajících energii), ne na úrovni využití. Tyto informace o zařízeních
pomáhají přijímat nejlepší rozhodnutí ohledně energie a mohou vést k podstatným úsporám energie.

Energie distribuovaná každý rok centrem MCC
stojí běžně 5x více, než je pořizovací cena centra
MCC. Pokud monitorování energie umožní alespoň
2% úsporu energie, vede to k ročním úsporám
přesahujícím 10 % pořizovací ceny centra MCC.
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Software IntelliCENTER
Podpora HMI
Všechny náhledy softwaru IntelliCENTER jsou k dispozici jako objekty ActiveX pro
jednoduchou integraci s rozhraními HMI na stroji.
Datový disk CD softwaru obsahuje soubory konfigurace sítě k vytvoření popisných
tagů ve vašem projektu pro Studio 5000.
• Zkrácení doby vývoje PLC s automatickým generováním tagů z asistenta integrace
IntelliCENTER
• Programátoři PLC mohou dokončit konfiguraci sítě před spuštěním centra MCC
• Zkrácení času potřebného k programování HMI za účelem reprodukce těchto
zobrazení
• Zprovoznění všech těchto zobrazení na základě jednoduché konfigurace
objektu ActiveX
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Řízení zdrojů
Software IntelliCENTER obsahuje kompletní sadu dokumentace
centra MCC. Seznamy náhradních dílů, schémata zapojení a
návody k zařízením jsou k dispozici v elektronické formě pro
použití se systémem IntelliCENTER. To znamená, že jsou vaše
návody snadno dostupné, právě když je nejvíc potřebujete.
• Správa dokumentace pro centrum MCC
• Pomáhá zkrátit dobu odstraňování závad díky přístupu k
přesným návodům, které byly dodány s centrem MCC
• Zkoumání řídicích okruhů s použitím specifických schémat
zapojení centra MCC
• Aktualizace nebo přidávání jednotek nebo
dokumentace sestavy
• Revize protokolů událostí pro
zobrazení historie stavů zařízení
• Správa zásob náhradních dílů
pro zařízení MCC

Přehled systémových dat
Přehled systémových dat představuje snadno
identifikovatelné grafické znázornění celé vaší sestavy
MCC. Stav procesoru každého motoru lze rychle
zjistit ze stavových kontrolek, které mění barvu podle
indikace připravenosti, provozu, varování, závady
nebo off-line.
Přizpůsobitelné texty na každé jednotce MCC nabízejí
možnost okamžité identifikace motoru, stroje či
procesu. Využijte výhod této exkluzivní funkce
pro centra řízení motorů
Allen‑Bradley CENTERLINE.

Monitorování a diagnostika součástí

• Zobrazení virtuálního
náhledu centra MCC
• Rychlé určení stavu řízení
motoru v centru MCC
• Snadná navigace k
jednotkám na základě
jednoduché volby
• Konfigurace zobrazení
jednoduchým přetažením
položek

• Trendová data v reálném čase a monitorování
stavu centra MCC pomáhají omezit neplánované
prostoje
• Každý parametr zařízení, který chcete zobrazit, se
vybírá s použitím konfigurovatelných analogových
ukazatelů, trendových grafů a stavových polí I/O
• Změny konfigurace zařízení a parametrů sítě

Monitorovací náhled zobrazuje přehled
monitorovaných inteligentních řídicích jednotek
motorů.
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Inteligentní řízení motorů
Klíčovou součástí technologie IntelliCENTER jsou prvotřídní inteligentní jednotky řízení motorů Allen-Bradley. Tato
zařízení poskytují řídicí a diagnostické informace pro jednoduchou a efektivní správu systému.

Elektronická ochranná relé E1 Plus™, elektronická ochranná relé E300™, řada modulárně distribuovaných
vstupů a výstupů Point I/O™, spouštěče SMC™ Flex, měniče PowerFlex®, ochrana napájecích zdrojů motorů 857,
PowerMonitor™ 5000
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Centra MCC CENTERLINE
Nízko- a středněnapěťová centra řízení motorů Allen-Bradley CENTERLINE nabízejí optimální bezpečnost,
výkon a spolehlivost, odpovídající vašim globálním potřebám.
Vyberte si správné centrum řízení motorů pro svou aplikaci z nabídky nízko- a středněnapěťových center
MCC CENTERLINE. Tento sortiment byl vytvořen tak, aby odpovídal potřebám vašich aplikací. Standardně
se dodává síťově propojený a s technologií ArcShield™ – kryty odolnými proti elektrickému oblouku s
certifikací IEEE.

Centra MCC CENTERLINE 2100
Integrace řízení a napájení v jednom centralizovaném
balíku s širokou řadou možností řízení motorů.
Centra MCC CENTERLINE 2100, navržená pro požadavky
NEMA, dále nabízejí možnosti pro SecureConnect™,
vyjímatelnou jednotku koncipovanou na ochranu
personálu před elektrickým nebezpečím.

Centra MCC CENTERLINE 2500
Centra MCC CENTERLINE 2500, určená pro splnění
požadavků široké řady aplikací používaných po celém
světě, nabízejí pevné nebo vyjímatelné jednotky, sloupce
s vysokou hustotou a plně typově testovaná standardní
provedení.

Centra MCC CENTERLINE 1500
Středněnapěťová centra MCC CENTERLINE,
dodávaná v široké řadě konfigurací, od zapojení
přímo na síť po solid state spouštěče SMC,
poskytují flexibilitu nejvhodnější volby pro vaši
aplikaci kdekoli na světě.
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IntelliCENTER: Specifikace softwaru
1,0–9,9 sekundy

Rychlost pollingu
Datová kapacita
Vzorky pro každý trendový graf

5 000

Události pro každou sestavu

32 767

Dokumenty pro každou sestavu 32 767
Maximální počet současně
otevřených náhledů

Bez omezení

Licencování
Jedna softwarová licence IntelliCENTER na stroj
ActiveX – licence k dispozici pouze pro aplikace HMI
Minimální požadavky na počítač
Operační systém

Windows XP SP1

Video rozlišení

1 024 x 768 True Color
(24 bitů nebo lepší)

CD-ROM

4x (doporučeno 16x)

Velikost pevného disku

600 MB volného místa
na disku

Součásti center řízení motorů CENTERLINE 2100 a CENTERLINE 2500
Startéry
Distribuované vstupy a výstupy
Spouštěče
Frekvenční měniče

Napájecí zdroje

Jednotka

Komunikační adaptéry

Přepěťové relé E1 Plus
Elektronické ochranné relé E300

193-ETN
Zabudovaný EtherNet/IP

Point I/O

1734-AENT

spouštěč SMC Flex

20-COMM-E

PowerFlex® 753
PowerFlex® 755
PowerFlex® 523
PowerFlex® 525

20-750-ENETR
Zabudovaný EtherNet/IP
25-COMM-E2P
Zabudovaný EtherNet/IP

Uživatelsky dodaný 115 V
Možnost odpojení
Možnost jističe

Poznámka: Všechny elektrické napájecí jednotky mají redundantní
funkce. Informace pro výběr najdete ve výběrovém průvodci
CENTERLINE 2100 MCC (publikace #2100-SG003) nebo ve výběrovém
průvodci CENTERLINE 2500 MCC (publikace #2500-SG001)

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), celosvětově největší společnost zabývající se průmyslovou automatizací, zvyšuje produktivitu
svých zákazníků a podílí se na vyšší udržitelnosti stavu životního prostředí. Naše produktové značky Allen-Bradley® a Rockwell
Software® jsou po celém světě známy pro své novátorství a vynikající kvalitu.

Connect with us.
ArcShield, Allen-Bradley, CENTERLINE, E1 Plus Electronic Overload Relay, E300 Electronic Overload Relay, FactoryTalk EnergyMetrix, FactoryTalk View, IntelliCENTER, Listen. Think.
Solve., PartnerNetwork, POINT I/O, PowerFlex, PowerMonitor, Rockwell Software, SecureConnect, SMC Flex, Stratix 5700, Studio 5000, Studio 5000 Automation Engineering
& Design Environment a Studio 5000 Logix Designer jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc. Obchodní známky, které nepatří společnosti Rockwell
Automation, jsou majetkem příslušných společností.
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