Technologia IntelliCENTER® z komunikacją
EtherNet/IP
Modułowe rozdzielnice napędowe CENTERLINE® wyposażone w protokół
komunikacyjny dostarczają informacji w czasie rzeczywistym

Aby przedsiębiorstwo mogło skutecznie stawiać czoła konkurencji w
coraz trudniejszych warunkach biznesowych, wyposażenie zakładów
przemysłowych musi działać z maksymalną efektywnością. Dotyczy to
w szczególności rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia. Modułowe
rozdzielnice napędowe (MCC) z rodziny CENTERLINE stanowią elastyczne
rozwiązanie przydatne nie tylko do scentralizowanego sterowania silnikami,
lecz także dostarczające w czasie rzeczywistym informacji, które zapobiegają
potencjalnym przestojom.
INTELIGENTNE STEROWANIE SILNIKIEM
O tym, czy działalność zakładu będzie rentowna, czy deficytowa, decydować dziś może łatwa i szybka dostępność
danych i informacji o stanie procesów. Z myślą o utrzymaniu efektywności produkcji opracowano modułowe
rozdzielnice napędowe CENTERLINE z technologią IntelliCENTER – zaawansowaną kombinację technologii sieciowych
i oprogramowania, która dostarcza potrzebnych danych eksploatacyjnych bezpośrednio tam, gdzie są najbardziej
potrzebne.
Rozdzielnice MCC CENTERLINE z technologią IntelliCENTER zawierają inteligentne układy sterowania silnikami,
wbudowane interfejsy sieciowe oraz wstępnie skonfigurowane i przetestowane oprogramowanie. W rezultacie
zapewniają znakomitą wydajność dzięki komunikacji obejmującej cały system. Wbudowany podsystem sieciowy
przechwytuje informacje przydatne w konserwacji zapobiegawczej, monitorowaniu procesów i zaawansowanej
diagnostyce, tak aby użytkownik miał pełną wiedzę na temat stanu silników, urządzeń sterujących oraz całej aplikacji.

Technologia IntelliCENTER
Pod nazwą IntelliCENTER kryje się wbudowany interfejs Ethernet, inteligentne układy sterowania silnikami oraz
zaawansowane oprogramowanie sterujące. Wszystkie te składniki są wstępnie skonfigurowane i przetestowane
fabrycznie. Za pośrednictwem tej zintegrowanej infrastruktury sieciowej oraz wstępnie skonfigurowanego interfejsu
użytkownika można zdalnie monitorować i diagnozować rozdzielnicę MCC z dowolnego miejsca.
Technologia IntelliCENTER zapewnia użytkownikom rozdzielnic MCC CENTERLINE wstępnie skonfigurowane i
zintegrowane rozwiązanie sprzętowo-programowo-komunikacyjne, które:
• skraca czas potrzebny na integrację i konfigurację rozwiązania;
• zapewnia wyższą jakość informacji procesowych i diagnostycznych;
• generuje ostrzeżenia o zagrożeniu ciągłości pracy i oferuje udoskonalone narzędzia do wykrywania i usuwania
usterek.
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Wbudowana sieć
komunikacyjna

Oprogramowanie
IntelliCENTER

Inteligentne sterowanie
silnikami

Wbudowane okablowanie
sieciowe przyspiesza rozruch
instalacji. Skomplikowane
okablowanie wewnętrzne zostało
zastąpione jednym, ekranowanym
przewodem Ethernetowym; sieć
komunikacyjna jest wstępnie
skonfigurowana - nie trzeba
samodzielnie ustawiać adresów IP
i masek podsieci.

Oprogramowanie IntelliCENTER
to jedyne w swoim rodzaju „okno”
do monitorowania rozdzielnicy
MCC. Umożliwia diagnostykę
w czasie rzeczywistym oraz
zawiera dokumentację rozdzielnicy,
wspomagając użytkownika
w wydajnym zarządzaniu
sterowanym procesem.

Rozdzielnice MCC z technologią
IntelliCENTER łączą w sobie układy
inteligentnego sterowania silnikami
i urządzenia zabezpieczające
z zaawansowanymi możliwościami
komunikacji sieciowej i diagnostyki,
dając wgląd w funkcjonowanie
całej aplikacji sterowania silnikami.

Krótszy czas potrzebny na skonfigurowanie rozdzielnicy MCC
Od instalacji, poprzez konfigurację, aż po eksploatację – technologia IntelliCENTER na każdym etapie Twojego projektu
przynosi oszczędności.
• Wstępnie skonfigurowana i przetestowana rozdzielnica MCC CENTERLINE z technologią IntelliCENTER pozwala
nawet o 90% skrócić czas potrzebny na instalację okablowania i uruchomienie.
• Adresy IP i maski podsieci są wstępnie skonfigurowane we wszystkich zaistalowanych modułach, gotowe do
konfiguracji parametrów urządzeń oraz w pełni przygotowane do sterowania napędami niskiego napięcia.
• Oprogramowanie Studio 5000® udostępnia wspólne środowisko oprogramowania dla sterowników Logix,
układów łagodnego rozruchu, przemienników częstotliwości, elektronicznych przekaźników przeciążeniowych
i niskonapięciowych rozdzielnic napędowych.
• Jednorazowa konfiguracja wszystkich urządzeń za pomocą jednej platformy redukuje czas potrzebny na integrację
z systemem sterowania procesem.

Łatwość integracji z nadrzędnym systemem sterowania
Więcej informacji – zawsze i wszędzie gdzie jej potrzebujesz .
• Sieć służącą do zarządzania procesem w zakładzie produkcyjnym można łatwo zintegrować z siecią nadrzędną, a
przez to ograniczyć koszty obsługi technicznej dzięki wykorzystaniu tych samych zasobów sieciowych i narzędzi.
• Bezproblemowa integracja danych produkcyjnych i systemów biznesowych poprzez usunięcie warstwy sieciowej
pomiędzy urządzeniami i sieciami wyższego poziomu bez utraty bezpieczeństwa sieci.

Lepszy dostęp do informacji – bez otwierania drzwi rozdzielnicy
• Zdalne monitorowanie rozdzielnicy MCC z technologią IntelliCENTER pozwala na zapewnienie wyższego poziomu
bezpieczeństwa w zakładzie.
• Możliwość zdalnego monitorowania i konfigurowania rozdzielnicy MCC oraz wykrywania i usuwania w niej usterek
ogranicza narażenie personelu na niebezpieczne poziomy energii i minimalizuje pracochłonność przygotowań do
rutynowej konserwacji.
• Alerty pojawiają się jeszcze zanim dojdzie do awarii urządzenia, można więc interweniować wcześniej i nie dopuścić
do nieplanowanego przestoju.

Szybkie monitorowanie, diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek w rozdzielnicy MCC
Technologia IntelliCENTER ułatwia zapewnienie ciągłości funkcjonowania zakładu, udostępniając dokumentację
w formie elektronicznej, narzędzia do zdalnej diagnostyki, funkcje konserwacji zapobiegawczej i możliwość łatwej
wymiany modułów rozdzielnicy MCC.
• Za pośrednictwem wbudowanego interfejsu sieciowego można wykrywać i usuwać usterki rozdzielnicy
z dowolnego miejsca w sieci korporacyjnej.
• Wymienny moduł IntelliCENTER można zainstalować bardzo szybko i bez przerywania zasilania ani komunikacji
w modułach sąsiednich.
• Oprogramowanie IntelliCENTER zawiera elektroniczne wersje najważniejszych podręczników urządzeń,
indywidualne schematy elektryczne i listy części zamiennych, dlatego informacje potrzebne przy wykrywaniu
i usuwaniu usterek są zawsze na wyciągnięcie ręki.
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Wbudowana sieć komunikacyjna
Sieć zgodna ze standardem EtherNet/IP sprzyja integracji, skraca czas potrzebny na skonfigurowanie rozdzielnicy MCC,
przyspiesza komunikację i umożliwia szybkie monitorowanie oraz diagnozowanie rozdzielnicy oraz wykrywanie i usuwanie
usterek. Każda rozdzielnica MCC została zaprojektowana i przetestowana z myślą o inteligentnym sterowaniu silnikami przy
wykorzystaniu switchy Stratix 5700™ klasy przemysłowej i okablowania sieci Ethernet 600 V.
• Konstrukcja rozdzielnic MCC CENTERLINE pozwala na zastosowanie takich komponentów i interfejsów sieciowych, które
najlepiej będą odpowiadać potrzebom klienta.
• Switche Stratix 5700 można montować w różnych miejscach, zgodnie z wymaganiami klienta.
• Liczba Ethernetowych switchy oraz liczba portów dopasowana jest do gęstości węzłów w rozdzielnicy MCC.
• Możliwe jest zainstalowanie wielu interfejsów Ethernet i prowadzenie kabli na różne sposoby, co dodatkowo zwiększa
elastyczność konfiguracji sieci.
• Klient może wybrać topologię sieci EtherNet/IP, która odpowiada jego potrzebom – rozdzielnice MCC z technologią
IntelliCENTER obsługują konfiguracje liniowe, gwiaździste i/lub pierścieniowe.
Dostępna jest dokumentacja podsystemu sieciowego Ethernet, która usprawnia proces przekazywania rozdzielnicy do
eksploatacji oraz przyspiesza wykrywanie i usuwanie usterek w sieci. Dokumentacja ta może obejmować oznakowanie
kabli Ethernet oraz szczegółowe schematy sieci z informacjami o połączeniach między przełącznikami a urządzeniami
końcowymi (odwzorowania portów, adresy IP, położenia urządzeń i inne dane).
Dzięki oprogramowaniu IntelliCENTER dokumentacja jest dostępna zdalnie i może być
aktualizowana w toku obsługi technicznej rozdzielnicy MCC. Dodatkowe informacje można
znaleźć w poradniku EtherNet/IP IntelliCENTER Reference Manual, publikacja nr MCC-RM001.

Kabel sieci Ethernet 600 V
Ten wyjątkowy kabel marki Allen-Bradley® przystosowany do pracy w układach 600 V został zaprojektowany
specjalnie do użytku w trudnych środowiskach wysokonapięciowych. Jest to kabel klasy PLTC z atestem UL,
przeznaczony do komunikacji z urządzeniami do inteligentnego sterowania silnikami. Jest przystosowany do eksploatacji
w temperaturze od -20°C do 80°C (od -4°F do 176°F) i ekranowany folią oraz plecionką. Zapewnia niezawodną komunikację
nawet w najbardziej niesprzyjającym środowisku przemysłowym.
Unikalna konstrukcja kabla umożliwia bezpośrednie stosowanie go w tych samych miejscach, w których przebiegają i
nne kable wysokiego napięcia, przy zachowaniu odporności na zakłócenia i skuteczności ochrony komunikacji.

Więcej informacji można znaleźć w poradniku: http://literature.rockwellautomation.com
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Connected Enterprise
EtherNet/IP to powszechnie stosowany standard sieciowy o ugruntowanej pozycji w branży, który
upraszcza projekty maszyn i podnosi ich jakość.
• Niskie koszty, wysoka wydajność i łatwość użytkowania w porównaniu z architekturą konwencjonalną.
• Łatwość integracji z innymi rozdzielnicami MCC CENTERLINE, przemiennikami PowerFlex, interfejsami we/
wy, inteligentnymi siłownikami i innymi urządzeniami podłączonymi do sieci EtherNet/IP.
• Sieć EtherNet/IP może mieć topologię liniową, gwiaździstą lub pierścieniową.
Stacja robocza
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Interfejs
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Control
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HMI
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Komputer
konserwacyjny
Maintenance
PC
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Rozdzielnica
CENTERLINE 2100MCC
MCC
CENTERLINE 2100

Rozdzielnica
MCC
Medium
Voltage Equipment
CENTERLINE 1500

Przemysłowy zarządzany przełącznik Ethernet
Stratix 5700
Switch Stratix 5700 został zaprojektowany specjalnie z myślą o
użytkowaniu w środowiskach przemysłowych o dużym natężeniu
zakłóceń i oferuje zaawansowane funkcje z dziedziny bezpieczeństwa,
zarządzania siecią i diagnostyki. Charakteryzuje się łatwością konfiguracji
i utrzymania, zwłaszcza że można go konfigurować albo za pomocą
oprogramowania Studio 5000, albo przez przeglądarkę WWW.
Dostęp do informacji o stanie sieci można uzyskać za pośrednictwem
profili add-on oprogramowania Studio 5000, wstępnie zdefiniowanych
znaczników Logix i wstępnie opracowanych paneli HMI FactoryTalk® View.
SwitchStratix 5700 jest wbudowany w rozdzielnicę MCC CENTERLINE
i wstępnie skonfigurowany, aby po zainstalowaniu maszyna była jak
najszybciej gotowa do eksploatacji.
Te stabilne i elastyczne przełączniki Ethernet są bezpieczne, łatwe w użytkowaniu
i zaprojektowane tak, by ułatwiały wdrażanie sieci Ethernet w maszynach i zakładach
przemysłowych.
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Oprogramowanie IntelliCENTER
Oprogramowanie IntelliCENTER to jedyne w swoim rodzaju „okno” do monitorowania rozdzielnicy MCC. Umożliwia
diagnostykę w czasie rzeczywistym i udostępnia dokumentację rozdzielnicy, wspomagając maksymalnie efektywną
eksploatację MCC oraz związanego z nią wyposażenia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprogramowanie IntelliCENTER udostępnia wirtualną reprezentację konfiguracji rozdzielnicy.
Oprogramowanie jest fabrycznie skonfigurowane dla konkretnej rozdzielnicy MCC.
Jest proste w obsłudze.
Umożliwia monitorowanie, diagnozowanie i monitorowanie ustawień rozdzielnicy MCC z dowolnego miejsca.
Oferuje analizę zużycia energii w czasie rzeczywistym.
Informacje o trendach zaobserwowanych w danych można wykorzystać w konserwacji zapobiegawczej.
Udostępnia dokumentację w formie elektronicznej.
Zmiany i dodatki (moduły, sekcje itp.) w konfiguracji rozdzielnicy MCC mogą być w prosty sposób odzwierciedlone
w oprogramowaniu, aby na każdym etapie eksploatacji zawierało ono aktualne dane.

Znakomita integracja skraca czas potrzebny na przekazanie rozdzielnicy do
eksploatacji
Aby zapewnić sobie jeszcze lepszą kontrolę nad przebiegiem eksploatacji, klient może zintegrować
rozdzielnice MCC CENTERLINE pracujące w sieci EtherNet/IP z układem sterowania Logix. Narzędzie
Integration Assistant wchodzące w skład oprogramowania IntelliCENTER umożliwia szybkie dodawanie
urządzeń sterowania silnikami do środowiska Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™.
Taka integracja systemu przyspiesza programowanie, ponieważ urządzenia rozdzielnic MCC CENTERLINE są
automatycznie dodawane do drzewa we/wy w programie Studio 5000 Logix Designer® z uwzględnieniem
odpowiedniej konfiguracji sieci Ethernet. Ponadto Integration Assistant używa istniejących profili add-on
do automatycznego tworzenia znaczników sterownika, co eliminuje błędy i skraca czas potrzebny na
zintegrowanie inteligentnych urządzeń w oprogramowaniu Studio 5000.

Studio 5000

IntelliCENTER
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IntelliCENTER Energy
Komponent IntelliCENTER Energy oferuje wstępnie skonfigurowane oprogramowanie FactoryTalk®
EnergyMetrix™ dla urządzeń inteligentnego sterowania silnikami w rozdzielnicy MCC, w tym
przemiennikami częstotliwości, przekaźnikami przeciążeniowymi i jednostkami SMC. Dzięki pakietowi
IntelliCENTER Energy użytkownik może przeglądać zużycie energii na poziomie urządzenia bezpośrednio
z oprogramowania IntelliCENTER, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii w zakładzie
przemysłowym. IntelliCENTER Energy udostępnia informacje potrzebne do podejmowania decyzji,
służących optymalizacji wykorzystania energii i wydajności urządzeń oraz generowania znaczących
oszczędności.
IntelliCENTER Energy działa w oparciu o oprogramowanie FactoryTalk EnergyMetrix, korzystając z funkcji
monitorujących i diagnostycznych oferowanych obecnie w oprogramowaniu IntelliCENTER. Umożliwia
zdalne monitorowanie energii na poziomie poszczególnych odbiorników, tj. urządzeń zużywających
energię, a nie na poziomie sieci zasilającej. Tak szczegółowe informacje pomagają w podejmowaniu
trafnych decyzji dotyczących gospodarki
energetycznej i mogą przynieść istotne
oszczędności.

Koszt energii, jaką każda rozdzielnica MCC
dystrybuuje w ciągu roku, zwykle 5-krotnie
przekracza cenę zakupu samej rozdzielnicy.
Jeśli monitorowanie energii przyniesie choćby
2-procentowe ograniczenie zużycia energii,
klient uzyska roczne oszczędności przekraczające
10% ceny zakupu rozdzielnicy MCC.
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Oprogramowanie IntelliCENTER
Obsługa interfejsu HMI
Wszystkie widoki IntelliCENTER są dostępne jako obiekty ActiveX, które można
łatwo zintegrować z interfejsami HMI maszyn.
Płyta CD z danymi oprogramowania zawiera pliki konfiguracji, które mogą
posłużyć do wygenerowania tagów dla oprogramowania Studio 5000.
• IntelliCENTER Integration Assistant automatycznie generuje tagi, skracając czas
programowania sterownika PLC.
• Programista PLC może przygotować konfigurację sieci przed podłączeniem
zasilania do rozdzielnicy MCC.
• Widoki można łatwo reprodukować w interfejsie HMI, co skraca czas
potrzebny na jego zaprogramowanie.
• Aby uzyskać dostęp do funkcji dowolnych widoków, wystarczy
skonfigurować odpowiednie obiekty ActiveX.
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Zarządzanie zasobami
Oprogramowanie IntelliCENTER zawiera komplet dokumentacji
rozdzielnicy MCC. Obejmuje ona listę części zamiennych,
schematy elektryczne i instrukcje obsługi urządzeń – wszystko
w formie elektronicznej. A to oznacza, że dokumentacja jest
zawsze na wyciągnięcie ręki.
• Zarządzanie dokumentacją rozdzielnicy MCC.
• Szybsze wykrywanie i usuwanie usterek dzięki możliwości
sięgnięcia do dokumentacji dostarczonej z rozdzielnicą.
• Analiza obwodów sterujących na podstawie schematów
elektrycznych konkretnej rozdzielnicy MCC.
• Możliwość aktualizowania lub uzupełniania
dokumentacji modułów i całej konfiguracji
rozdzielnicy.
• Dzienniki zdarzeń opisujące
historię stanu urządzeń.
• Zarządzanie zapasami
części zamiennych
do urządzeń MCC.

Pulpit na poziomie systemowym
Pulpit na poziomie systemowym w oprogramowaniu
IntelliCENTER to łatwe do identyfikacji graficzne
przedstawienie całej konfiguracji rozdzielnicy MCC.
Stany poszczególnych silników są sygnalizowane
za pomocą ledowych wskaźników, których kolor
odzwierciedla gotowość, pracę, ostrzeżenie, usterkę
lub odłączenie.
Konfigurowalny tekst, wyświetlany na każdej
rozdzielnicy MCC, zapewnia możliwość
natychmiastowej identyfikacji silnika, maszyny
lub procesu. Skorzystaj z
niesamowitej funkcjonalności
rodzielnicy MCC CENTERLINE
marki Allen‑Bradley.
• Wirtualny widok
rozdzielnicy MCC.
• Szybkie diagnozowanie
układów sterowania
silnikami w rozdzielnicy
MCC.
• By przejść do modułu,
wystarczy go wybrać.
• Konfiguruj metodą przeciągania i upuszczania.

Monitorowanie i diagnostyka
komponentów
W widoku monitora wyświetlany jest podgląd
monitorowanych urządzeń.
• Możliwe jest wyświetlanie trendów danych
w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie
statusu MCC w celu zminimalizowania ryzyka
nieplanowanych przestojów.
• Dowolnie wybrany parametr urządzenia może
być przedstawiony w formie konfigurowalnego
wskaźnika analogowego, wykresu trendu.
Posiadamy także podląd statusu we/wy.
• Możliwa jest zmiana konfiguracji urządzeń
i parametrów sieci.
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Inteligentne sterowanie silnikami
Zasadniczym składnikiem technologii IntelliCENTER jest rodzina najwyższej klasy urządzeń sterowania
silnikami marki Allen-Bradley. Urządzenia zapewniają możliwość sterowania, ale także dostarczają informacji
diagnostycznych, które upraszczają i usprawniają zarządzanie procesem.

Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe E1 Plus™, elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe E300™, rodzina
Point I/O™ modularnych, rozproszonych interfejsów we/wy, układy łagodnego rozruchu SMC™ Flex, przemienniki
PowerFlex®, układ 857 zabezpieczający silnik i linię zasilającą, PowerMonitor™ 5000

10

Modułowe rozdzielnice napędowe (MCC)
CENTERLINE
Nisko- i średnionapięciowe modułowe rozdzielnice napędowe Allen-Bradley CENTERLINE zapewniają
maksymalne bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność, jakiej oczekują klienci na całym świecie.
Z oferty nisko- i średnionapięciowych rozdzielnic CENTERLINE każdy klient wybierze rozwiązanie
odpowiednie do swojej aplikacji. Zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania każdej aplikacji. Dostępne
w wersji konwencjonalnej, sieciowej, a także z systemem ArcShield spełniający wymogi IEEE.

Rozdzielnice MCC CENTERLINE 2100
Zintegrowane sterowanie oraz zasilanie napędów z
rozbudowanymi opcjami sterowania.
Rozdzielnice CENTERLINE 2100 są zgodne z
wymaganiami NEMA; opcjonalnie mogą być
wyposażane w wyjmowane moduły SecureConnect™,
pozwalające na rozłączenie modułu bez konieczności
otwierania drzwi.

Rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500
Rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500 zostały
zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum zastosowań
na całym świecie. Mogą zawierać moduły zarówno
wysuwne jak i stacjonarne. Konstrukcja charakteryzuje się
wysoką gęstością - do 24 modułów w jednej kolumnie.

Rozdzielnice MCC CENTERLINE 1500
Średnionapięciowe rozdzielnice MCC CENTERLINE
– dostępne w wielu różnych konfiguracjach
oferują wszechstronność pozwalającą wybrać
rozwiązanie najlepiej dopasowane do aplikacji
klientów w różnych krajach świata.
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IntelliCENTER Dane techniczne oprogramowania
Częstotliwość odpytywania Co 1,0-9,9 s
Obsługiwana ilość danych
Liczba próbek na jeden
wykres trendu

5000

Liczba zdarzeń na jedną
konfigurację

32 767

Liczba dokumentów na
jedną konfigurację

32 767

Maksymalna liczba widoków Bez ograniczeń
otwartych jednocześnie
Licencje
Jedna licencja na oprogramowanie IntelliCENTER dla każdej
maszyny
ActiveX – tylko licencje dostępne dla aplikacji HMI
Minimalne parametry komputera
System operacyjny

Windows XP SP1

Rozdzielczość obrazu

1024x768 z głębią True Color
(co najmniej 24 bity)

CD-ROM

4X (zalecana szybkość 16X)

Miejsce na dysku twardym

600 MB wolnego miejsca na dysku

Komponenty rozdzielnic MCC CENTERLINE 2100 i CENTERLINE 2500
Moduł

Adaptery komunikacyjne

Przekaźnik przeciążeniowy E1 Plus
Elektroniczny przekaźnik
przeciążeniowy E300

193-ETN
Built-in EtherNet/IP

Point I/O

1734-AENT

Układy łagodnego rozruchu

Układ łagodnego rozruchu SMC Flex

20-COMM-E

Przemienniki częstotliwości

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

20-750-ENETR
Wbudowany interfejs EtherNet/IP
25-COMM-E2P
Wbudowany interfejs EtherNet/IP

115 V z instalacji użytkownika
Opcja odłączenia
Opcja wyłącznika automatycznego

Uwaga: wszystkie zasilacze dostępne są opcjonalnie w konfiguracjach
nadmiarowych. Informacje przydatne przy wyborze zawiera poradnik
wyboru modułowych rozdzielnic napędowych CENTERLINE 2100
(publikacja nr 2100-SG003) i poradnik wyboru modułowych rozdzielnic
napędowych CENTERLINE 2500 (publikacja nr 2500-SG001)

Rozruszniki
Rozproszone we/wy

Zasilacze

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), największe na świecie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w automatyce przemysłowej,
pomaga swoim klientom w osiąganiu większej produktywności i dba o zrównoważony rozwój naszej planety. Nasze flagowe marki
Allen-Bradley® i Rockwell Software® są cenione na całym świecie jako synonim innowacyjności i doskonałości.

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 i Studio 5000 Logix Designer są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc. Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation stanowią
własność właściwych firm.

Publikacja MCC-BR003B-EN-P – październik 2015

© 2015 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.

