PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler
Güçlü performans. Esnek kontrol

PowerFlex Sürücüler
Kârınızı Arttırmak için Fark Yaratan Faydalara Odaklanın

Allen-Bradley® PowerFlex® AC sürücü serisi sizin için önemli olan faydaları sağlamak üzere geliştirilmiştir. Faaliyetlerinizle daha
fazla bağlantı halinde olmanızı sağlamak ve sonucunda üretkenliğinizi iyileştirmek üzere tasarlanan esnek bir portföy sağlamaya
odaklanıyoruz, çünkü başarılı olmanıza yardımcı olmak bizim için önemlidir.
Esneklik PowerFlex sürücülerin farklı uygulama
gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Sunulan çok çeşitli
motor kontrol ve enerji çözümleri sayesinde PowerFlex
sürücüler, en basit işlerden en karmaşık uygulamalara kadar
farklı işlerin gereksinimlerini yerine getirebilir. Bu sürücü
ailesi ayrıca, ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için çok çeşitli
donanım, yazılım, güvenlik ve panolama seçenekleri de
bulunmaktadır. Esneklik size şöyle yardımcı olur:
• Uygulamanızın gerektirdiği kadar az ya da fazla opsiyona
sahip gereksinimleri için yapılmış olan bir sürü cü seçimi ile
satın alma maliyetinin azaltılması.
• Petrol kuyuları için Pump-Off ve kaldırma uygulamaları
için TorqProve™ gibi özel uygulama kontrolleri ile verimin
artırılması.
• Uygulamanızın koşulları ve ortamına son derece uygun bir
sürücünün seçilmesi. Son derece esnek IP00 açık panolu
opsiyonlardan zorlu ortamlar için fazladan korumaya kadar
farklı pano seçenekleri.
• Uygulamanız için en uygun güvenlik önlemlerinin ve
uygulama yönteminin seçilmesi.
Bağlantı uygulamanızın izlenmesi ve sorunsuz şekilde
çalışmanın sağlanmasına yönelik gerekli eylemlerin
yerine getirilmesi için önem taşır. Uygulamanıza sorunsuz
şekilde gerçek zamanlı bilgi akışı sağlanması, makinenizin
esnekliğini ve üretkenliğini artırabilir. PowerFlex sürücüler
poperasyonlarınız süresince verilerinizi kolayca yönetmenize
yardımcı olacak özellikler sağlar. Rockwell Automation
Integrated Architecture®’ın bir parçası olan sürücüler yalnızca
birbirine bağlı komutlara yanıt vermekten çok daha fazlasını
yapabilir. Size yardımcı olacak şu özellikleri sağlar:
• Sistem ve makine seviyesinde veri görünürlüğü.
• Yerleşik EtherNet/IP özellikli sürücülerle birlikte diğer
sanayi faaliyetlerini destekleyen seçenekleri içeren iletişim
seçeneklerinden faydalanma.
• Konfigürasyon deneyimini kolaylaştırmaya ve
güçlendirmeye yardımcı olan yazılım araçları.
• Kontrol cihazından kolayca elde edilebilen durum
bilgileriyle daha hızlı sorun giderme.
• Fabrika iş alanı ve kontrol odası arasında görünürlüğü ve
iletişimin uzaktan izlenebilmesini sağlayan özellikler.
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Üretkenlik önem verdiğiniz konuların başında gelir. Ne
kadar önemli olduğunun farkındasınız ama doğru sürücüyü
seçmek gerçekten bir fark yaratıyor mu? Size aşağıdaki
özellikleri sunan bir PowerFlex sürücü seçerseniz fark
yarattığını göreceksiniz:
• Duruş sürelerinin kısalmasını sağlarken personelinizin
ve varlıklarınızın korunmasına yardımcı olan güvenlik
özellikleri.
• Sorunsuz konfigürasyon ve programlama için Logix
ortamına İlk Entegrasyon.
• Azalan geliştirme ve devreye alma süreleriyle daha kısa
sürede pazara sunum.
• Gelişmiş diyagnostik ve düzensiz çalışma parametrelerinin
bildirilmesi ile planlanmayan arıza sürelerine karşı koruma.
• Arıza sürelerinin kısalmasına ve üretimin sorunsuz şekilde
devam etmesine yardımcı olan bilinçli kararların alınmasını
sağlayan gerçek zamanlı verilere erişim.

%64

Rockwell Automation müşterileri arasında
2015 yılında gerçekleştirilen bir ankete
göre, PowerFlex sürücüsü kullanan
katılımcıların %64’ü, İlk Entegrasyonun
mühendisliğe ayrılan sürenin %75’e varan
oranlarda azalttığını belirtmiştir!

Üst Düzey Entegrasyon
Modern Tasarım, Çalıştırma ve Bakım
Allen-Bradley motor kontrol cihazlarının Logix kontrol
platformuna entegre edilmesi programlama zamanınızı
kısaltır, çalıştırma, devreye alma ve diyagnostiği kolaylaştırır.
Tek bir yazılım ortamında birleşik kontrol cihazı programlama
ve cihaz sistem konfigürasyonu, çalıştırma ve bakım özellikleri
sayesinde, Studio 5000 Logix Designer® – İlk Entegrasyon
karmaşıklığın ve hataların azalmasına yardımcı olur.
• Ayrık, proses, reçete, hareket, güvenlik ve sürücü temelli
uygulamalar için sezgisel programlama sağlayan tek bir
yazılım çözümü.
• Hem kontrol cihazları, hem de sürücüler için
konfigürasyon Studio 5000 ortamında merkezi hale
getirilmiştir.
• Sürücü konfigürasyonu, Studio 5000 Logix Designer
proje dosyası olarak kaydedilir ve ayrıca Logix kontrol
cihazına depolanır, böylece birden çok dosyayı depolayıp
korumanıza gerek kalmaz. Hem kontrol cihazı hem de
tüm sürücü konfigürasyonları için yalnızca bir dosyaya
ihtiyaç duyarsınız.
• Diyagnostik, arıza, alarm ve olay bilgileri Studio 5000
ortamına entegredir.
• Gelişmiş görsel sihirbazlar sürücü konfigürasyonu
sırasında yol gösterir.
Studio 5000 yazılımı, kontrol cihazı etiketleri gibi kontrol
cihazı belleğindeki sürücü parametrelerini otomatik olarak
doldurarak programlama süresini kısaltır.
• Açıklayıcı etiket adları otomatik olarak oluşturulur
• Adres eşleşme hataları azaltılabilir.
• Kopyalama ve yapıştırma fonksiyonu sürücülerin hızlı ve
kolay şekilde kopyalanmasını sağlar.

Otomatik Cihaz Konfigürasyonu
Otomatik Cihaz Konfigürasyonu (ADC) Logix kontrol
cihazlarının değiştirilmiş bir PowerFlex veya sürücüyü
otomatik olarak algılanmasını sağlayabilir ve manuel olarak
yeniden konfigürasyon ihtiyacını en aza indirebilir. Bu özellik
arıza sürelerinin azalmasına yardımcı olarak üretkenliğin
artırılmasına yardımcı olabilir.

CompactLogix Kontrol Cihazı

PowerFlex 525
AC Sürücü

Stratix 5700™
Switch

EtherNet/IP

KONFİGÜRASYON
IP ADRESİ

ADC PowerFlex 520-Serisi ve 750-Serisi sürücüler ile sunulur.*
• PowerFlex 525 ve 755 sürücüler, ADC elde etmek için
yerleşik EtherNet/IP bağlantı noktasına sahiptir.
• PowerFlex 527 sürücülerinin çalıştırılabilmesi için bir Logix
kontrol cihazı gereklidir, bu şekilde sürücü bilgilerinin
tamamı kumandada depolanır ve cihazın hızlı ve otomatik
şekilde değiştirilmesini destekler.
• Stratix 5700™, Stratix 6000™ ve Stratix 8000™ switchları IP
adresinin otomatik olarak atanmasını sağlar.
* PowerFlex 523 ve 753 sürücüler, ADC için ikili port EtherNet/IP haberleşme kartı gerektirir.

Studio 5000 Logix Designer Entegre Hareket Komutları ile Sürücü Programlama
PowerFlex 755 ve PowerFlex 527 sürücüler Studio
5000 ortamında yer alan entegre hareket talimatlarıyla
programlanabilir. Servo sürücü gibi konfigüre edilebilen
ve programlanabilen değişken frekanslı bir sürücü
karışıklığı azaltabilir ve her iki tip sürücü için ortak
talimatlarla tek bir yazılım paketi kullanılarak son derece
değerli mühendislik sürelerinden tasarruf edilmesine
yardımcı olabilir.
Bu seviyede bir entegrasyon zamandan tasarruf ettiren
ve performansı güçlendiren ek özellikler sunan özel
uygulama kaynakları sağlar.
• Kinetix servo sürücüleri ile aynı şekilde yapılandırılan
ve programlanan AC sürücüleri ile makine tasarımınızı
sadeleştirerek etkinliğini arttırın.

• Makine tasarımlarının daha verimli hale gelmesine
yardımcı olan kod yeniden kullanımı sağlayan entegre
hareket talimatlarının kullanımı.
• Zaman etiketli etkinlikler dahil olmak üzere güçlü
tanılama özellikleri sorunları daha hızlı şekilde tanımlayıp
çözmenize yardımcı olacak net sürücü bilgileri sağlar.
• En basit elektronik dişliden elektronik kamlara
kadar senkronizasyon yalnızca birkaç talimat
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Senkronizasyon ek
donanım cihazlarına ihtiyaç kalmadan ağ üzerinden
gerçekleştirilebilir.
• Logix kontrol cihazı sürücünün parametrelerinin tüm
özelliklerini korur ve sürücüye her bağlandığında sıfırlar.
Bu şekilde cihaz değişiminde makine arıza süresinin en
aza indirilmesine yardımcı olur.
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PowerFlex 520-Serisi AC Sürücüler
Güçlü Performansın Yeni Nesli Esnek kontrol
Allen-Bradley PowerFlex 520-Serisi AC sürücüleri, sistem performansınızı en üst seviyeye yükseltmek, daha iyi makineler
tasarlamak ve sunmak için harcayacağınız zamanı azaltmak üzere tasarlanan motor kontrol çözümleri sağlayan yenilik ve
kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Bu seride yer alan üç sürücünün her biri uygulamanızın gerektirdiklerini tam olarak
karşılayacak benzersiz özellikler sunmaktadır.
PowerFlex 523 AC sürücüler uygun maliyetli motor kontrolü gerektiren makineler
için idealdir. Kurulum ve konfigürasyon sürelerinin azaltılmasına yardımcı olurken
uygulama ihtiyaçlarınızı kontrol edebilmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
• Sürücü konfigürasyonlarının yüklenmesi/indirilmesi için standart USB.
• İnsan arayüz modülü (HIM) ve Connected Components Workbench™ yazılım
araçları ile sadeleştirilmiş konfigürasyon.
• İsteğe bağlı iletişim modülleri ağa sürücü eklemeyi kolaylaştırır.
PowerFlex 525 AC sürücüleri basit sistem entegrasyonlu makineler için idealdir
ve güvenlik ile EtherNet/IP için yerleşik bağlantı noktası dahil olmak üzere standart
özellikler sunar.
• Otomatik Cihaz konfigürasyon ile Logix kontrol mimarileriyle sorunsuz şekilde
entegre olur.
• Esnek motor kontrolü ve konfigürasyon seçenekleri.
• İsteğe bağlı iletişim modülleri ağa sürücü eklemeyi kolaylaştırır.

PowerFlex 527 AC sürücüler Allen-Bradley Logix Programlanabilir Otomasyon Kontrol
Cihazı (PAC) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Servo ve AC sürücüler için aynı sürücü
konfigürasyon deneyiminden faydalanabilen makineler için ideal olan bu yeni motor
kontrolü yaklaşımı mühendislik süresinin azaltılmasına ve daha iyi makine performansı
için motor koordinasyonunun güçlendirilmesine yardımcı olur.

YENİ

• Dahili Safe Torque Off kablo veya EtherNet/IP ağı üzerinden uygulanabilen standart
bir özelliktir.
• Çift portlu dahili EtherNet/IP birden çok ağ topolojisini ve Device Level Ring özelliğini
destekler.
• Hem basit hız kontrolü hem de hassas motor işlevselliği gerektiren uygulamalar için
AC ve servo sürücülerden oluşan bir çözüm kullanmak mantıklıdır. PowerFlex 527 AC
sürücüsü basit hız kontrolünü yönetirken Kinetix® servo sürücü hız, tork ve konum
kontrolü gibi hassas motor kontrol işlevlerini kontrol eder.

Sadeleştirilen Programlama –
MainsFree™ programlama,
konfigürasyon dosyalarının USB
bağlantısı üzerinden PowerFlex 525
ve PowerFlex 523 sürücü kontrol
modüllerine yüklenebilmesini veya
indirilebilmesini sağlar.
Yenilikçi Tasarım – Modüler tasarım
PowerFlex 525 veya PowerFlex 523
sürücü güç modülü yerleştirebilmenizi
ve aynı anda bir kontrol modülü
yapılandırabilmenizi sağlar.
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Yüksek Çalışma Sıcaklığı –
Kontrol modülü fan seti PowerFlex
520-Serisi AC sürücülerin mevcut
düşüm ile 70°C’ye (158°F) varan
sıcaklıklarda çalıştırılabilmesini sağlar.

Esneklik – Tüm PowerFlex 520-Serisi
sürücüler dikey, yatay veya istenen
yönde yan yana yerleştirilebilir.
Dikey montaj için kontrol modülü fan
seti gereklidir.

PowerFlex 750 Serisi AC Motor Sürücüler
Uygulamanıza esneklik, bağlantı ve üretkenlik sağlar
PowerFlex 753 ve 755 AC sürücüler aklınızdaki ihtiyaçlara göre tasarlanmışlardır. Bu sürücülerin her detayında esneklik,
bağlantı ve üretkenlik ihtiyaçlarınız düşünülmüştür. Sonuç, ilk programlamadan, çalıştırmaya ve bakıma, olağanüstü bir
kullanıcı memnuniyeti sağlayan AC motor sürücü ailesidir. Kontrol, haberleşme, güvenlik ve yardımcı donanım opsiyonlarında
sınıflarındaki diğer motor sürücülere göre daha fazla seçim sunan PowerFlex 750 Serisi AC motor sürücüler verimliliğinizi en üst
düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için ihtiyacınız olan özellikleri sağlıyor.
PowerFlex 753 AC sürücüler uygun maliyetlidir ve daha genel amaçlı uygulamalarda
kolayca kullanılabilir. Standart olarak dahili Giriş/Çıkış ile sunulur ve haberleşme, güvenlik
ve ek Giriş/Çıkış için üç slot seçeneği sağlar. 250 kW/350 Hp’ye kadar hız veya tork kontrolü
için uygulama gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmıştır.
• Güvenlik, enkoder, haberleşme, 24 V besleme veya ek Giriş/Çıkışlar için üç yuva seçeneği
ile birlikte dahili Giriş/Çıkış sürücüyü esnek ve uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
• Safe Torque Off ve Güvenli Hız İzleme seçenekleri arıza sürelerini azaltırken
personel ve varlıkların korunmasına yardımcı olur.
PowerFlex 755 AC sürücüler, kullanım kolaylığı, uygulama esnekliği
ve yüksek performans sağlar. Birden çok kontrol, donanım ve güvenlik
seçeneği içerir. Bu sürücüler birden çok motor kontrol seçeneği ile farklı
uygulamalarda kullanılmak üzere son derece uygundur. Dahili EtherNet/
IP gerçek zamanlı çalışma verisi sağlar ve Logix kontrol sistemine entegre
edilir. 1500 kW/2000 Hp’ye kadar konum, hız veya tork kontrolü gerektiren
uygulamalar için idealdir.
• Otomatik Cihaz konfigürasyon ile Logix kontrol mimarileriyle sorunsuz
şekilde entegre olur.
• Tek port dahili EtherNet/IP’ye ek olarak enkoder, Giriş/Çıkış, güvenlik, haberleşme ve yardımcı 24 V DC kontrol beslemesi için
ek seçenekleri destekleyen beş opsiyonel slot.
• Safe Torque-off ve Güvenli Hız Monitörü dahil olmak üzere güvenlik seçenekleri.
• Koordineli sürücü sistemleri uygulamaları, pozisyonlama uygulamaları ve kaldırma uygulamaları için idealdir (TorqProve).
• Makine programlaması için sistem özelliklerini tamamlayan DeviceLogix™.
• AC ile servo sürücüler kullanan uygulamalar için mühendislik süresinin azaltılmasına yardımcı olmak üzere Studio 5000®
içinde entegre poziyonlama komutlarını kullanma seçeneği.

İletişim – PowerFlex 750 Serisi AC motor sürücüler,
mimarinize entegrasyonu kolaylaştırmak için geniş
kapsamlı ağ protokollerini destekler. PowerFlex 755,
sürücü verisini EtherNet/IP ağları üzerinden kolayca
yönetmenizi sağlayan yerleşik EtherNet/IP bağlantı
noktası özelliğine sahiptir. Buna ek olarak isteğe bağlı çift
bağlantı noktalı EtherNet/IP modül seçeneği PowerFlex
753 ve 755 sürücüler için birden çok ağ topolojisini ve
Device Level Ring özelliğini destekler.
Safe Torque Off ve Güvenli Hız İzleme – PLe/SIL3,
Cat 3 ve Cat 4 gibi güvenlik çözümleriyle makine arıza
süresini azaltırken personel ve ekipmanın korunmasına
yardımcı olur.
Enerji ve Dolap – Küresel uygulamalar için 0.75 ila
1500 kW (1 ila 2000 Hp) ve 400/480 ile 600/690 volt
özellikleri. Son derece esnek IP00 açık seçeneklerden ek
koruma sağlayan MCC-Tarzı kabinlere ve diğer özelliklere
kadar dolap seçenekleri.

Belirleyici Tanılama – Yatırımınızı korumak için
belirleyici tanılama ve yerleşik koruma özelikleri ile
planlanmamış duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı
olur. Gerekli bakımların gelişmiş bildirimlerle hatırlatılması
duruş sürelerini mümkün olduğunca üretken şekilde
planlamanıza yardımcı olur ve planlanmayan arızalar
nedeniyle oluşan maliyetleri azaltır.
Uygulamanızı Yapılandırın –
Sürücülerin, uygulamanıza
uyması ve gelecek ihtiyaçlarınızı
da kapsaması için beş opsiyon
kartına kadar seçim yapabilmenizi
sağlayacak esnekliği veren bir slot
tabanlı donanım mimarisi vardır.
Güvenlik, enkoder, haberleşme,
Giriş/Çıkış ve harici 24 V DC kontrol
gücü için kart seçenekleri istediğiniz
zaman, herhangi bir donanım
değişikliğine gerek kalmadan
kolaylıkla sürücülere eklenebilir.
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PowerFlex 4M
AC Sürücü

PowerFlex 523
AC Sürücü

PowerFlex 525
AC Sürücü

PowerFlex 527
AC Sürücü

POWERFLEX
AC SÜRÜCÜLER

Motor Kontrolü

• Volt/Hertz

• Volt/Hertz
• Sensörsüz Vektör Kontrolü

• Volt/Hertz • Sensörsüz Vektör Kontrolü
• Kapalı Döngü Hız Vektör Kontrolü
• Sabit Mıknatıslı Motor Kontrolü**

• Volt/Hertz • Sensörsüz Vektör Kontrolü
• Kapalı Döngü Hız Vektör Kontrolü

Uygulama

• Açık Çevrim Hız Regülasyonu

• Açık Çevrim Hız Regülasyonu

• Açık Çevrim Hız Regülasyonu
• Kapalı Çevrim Hız Regülasyonu

• Açık Çevrim Hız Regülasyonu
• Kapalı Çevrim Hız Regülasyonu

Güçler 100-115V
1 Faz Giriş/3 Faz 230V Çıkış

• 0,2…1,1 kW • 0,25…1,5 Bg • 1,6…6 A

• 0,2…1,1 kW • 0,25…1,5 Hp • 1,6…6 A

• 0,4…1,1 kW • 0,5…1,5 Bg • 2,5…6 A

• 0,4…1,1 kW • 0,5…1,5 Bg • 2,5…6 A

200 - 240 V aralığı için
sınıflandırmalar

• 0,2…7,5 kW • 0,25…10 Bg • 1,6…33 A

• 0,2…15 kW • 0,25…20 Hp • 1,6…62,1 A

• 0,4…15 kW • 0,5…20 Bg • 2,5…62,1 A

• 0,4…15 kW • 0,5…20 Bg • 2,5…62,1 A

400 - 480 V aralığı için
sınıflandırmalar

• 0,4…11 kW • 0,5…15 Bg • 1,5…24 A

• 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 1,4…43 A

• 0,4…22 kW • 0,5…30 Bg • 1,4…43 A

• 0,4…22 kW • 0,5…30 Bg • 1,4…43 A

500 - 600 V aralığı için
sınıflandırmalar

• Yok

• 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 0,9…32 A

• 0,4…22 kW • 0,5…30 Bg • 0,9…32 A

• 0,4…22 kW • 0,5…30 Bg • 0,9…32 A

690 V için sınıflandırmalar

• Yok

• Yok

• Yok

• Yok

Kasa Tipleri için
Ortam Sıcaklığı Sınırı*

• IP20: -10 ila 50˚C (14 ila 122˚F)
• IP20 sıfır boşluk: -10 ila 40˚C (14 ila 104˚F)

• IP20: -20 ila 50˚C (-4 ila 122˚F)
• IP20 Sıfır Boşluk: -20* ila 45˚C (-4 ila 113˚F)
• IP20: -20 ila 60˚C (140˚F), akım değer kaybı ile
• IP20: -20 ila 70˚C: (158˚F) akım değer kaybı
ve opsiyonel kontrol modülü fan seti ile

• IP20: -20 ila 50˚C (-4 ila 122˚F)
• IP20 Sıfır Boşluk: -20* ila 45˚C (-4 ila 113˚F)
• IP20: -20 ila 60˚C (140˚F), akım değer kaybı ile
• IP20: -20 ila 70˚C: (158˚F) akım değer kaybı
ve opsiyonel kontrol modülü fan seti ile

• IP20: -20 ila 50˚C (-4 ila 122˚F)
• IP20 Sıfır Boşluk: -20* ila 45˚C (-4 ila 113˚F)
• IP20: -20 ila 70˚C: (158˚F) akım değer kaybı
ve opsiyonel kontrol modülü fan seti ile

EMC Filtreler

• Dahili (1 faz 240 V ve 3 faz 480 V)
• Harici (1 ve 3 faz)

• Dahili (1 faz 240 V ve 3 faz 480 V)
• Harici (1 ve 3 faz)

• Dahili (1 faz 240 V ve 3 faz 480 V)
• Harici (1 ve 3 faz)

• Dahili (1 faz 240 V ve 3 faz 480 V)
• Harici (1 ve 3 faz)

Standartlar ve Sertifikasyonlar

• c-UL, UL, CE, RCM, RoHS

• ACS 156, c-UL, UL, CE, EAC, KCC, RCM,
REACH, RoHS, SEMI F47

• ACS 156, ATEX, c-UL, UL, CE, EAC, EPRI/SEMI
F47, KCC, Lloyd’s Register, RCM, RoHS, TÜV FS
ISO/EN13849-1

• ACS 156, ATEX, c-UL, UL, CE, EAC, EPRI/SEMI
F47, KCC, Lloyd’s Register, RCM, RoHS, TÜV FS
ISO/EN13849-1

Aşırı Yük Özelliği

• 60 saniye için %150
• 3 saniye için %200

• Normal Çalışma Uygulaması: 60 saniye için
%110, 3 saniye için %150 (20 Hp ve daha
yüksek)
• Ağır Yük Uygulaması: 60 saniye için %150,
3 saniye için %180 (programlanabilir 3 saniye
için %200)

• Normal Çalışma Uygulaması: 60 saniye için
%110, 3 saniye için %150 (20 Hp ve daha
yüksek)
• Ağır Yük Uygulaması: 60 saniye için %150,
3 saniye için %180 (programlanabilir 3 saniye
için %200)

• Normal Çalışma Uygulaması: 60 saniye için
%110, 3 saniye için %150 (20 Hp ve daha
yüksek)
• Ağır Yük Uygulaması: 60 saniye için %150,
3 saniye için %180 (programlanabilir 3 saniye
için %200)

Çıkış Frekans Aralığı

• 0 - 400 Hz

• 0 - 500 Hz

• 0 - 500 Hz

• 0 - 590 Hz

Kullanıcı Arayüzü

• Lokal Tuş Takımı
• Uzak Tuş Takımı
• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

• 5 basamaklı, 16 segment QuickView™
LCD ekran ile birden çok dil desteği ve lokal
tuş takımı
• Uzak Tuş Takımı
• USB üzerinden MainsFree™ Programlama
• Uygulamaya özel parametre grubu AppView®
ve CustomView™
• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

• 5 basamaklı, 16 segment QuickView™ LCD
ekran ile birden çok dil desteği ve lokal tuş
takımı
• Uzak Tuş Takımı
• USB üzerinden MainsFree™ Programlama
• Uygulamaya özel parametre grubu AppView®
ve CustomView™
• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

• Studio 5000 Logix Designer V24 veya
daha yüksek

Haberleşme Opsiyonları

• Dahili RS485 (Modbus RTU)
• Opsiyonel: *DeviceNet, *EtherNet/IP,
*PROFIBUS DP, *ControlNet,
*LonWorks®, *Bluetooth®
*Sadece DSI Harici Haberleşme Kiti ile
kullanım için opsiyonel ağ

• Dahili RS485 (Modbus RTU)
• Opsiyonel: Çift portlu EtherNet/IP, DeviceNet,
PROFIBUS DP

• Dahili EtherNet/IP Port
• Dahili RS485 (Modbus RTU)
• Opsiyonel: Çift bağlantı noktalı EtherNet/IP,
DeviceNet, PROFIBUS DP

• Dahili çift portlu EtherNet/IP

Analog Girişler

• 1 Adet (tek kutuplu gerilim)

• 1 Adet (tek kutuplu gerilim veya akım)

• 2 Adet (1 çift kutuplu gerilim, 1 akım)

• 2 Adet (1 çift kutuplu gerilim, 1 akım)

Analog Çıkışlar

• Yok

• Yok

• 1 Adet (tek kutuplu gerilim veya akım)

• 1 Adet (tek kutuplu gerilim veya akım)

PTC Girişler

• 1 Adet (Analog giriş kullanır)

• 1 Adet (Analog giriş kullanır)

• 1 Adet (Analog giriş kullanır)

• 1 Adet (Analog giriş kullanır)

Dijital Girişler

• 5 Adet (24 V DC, 2 programlanabilir)

• 5 Adet (24 V DC, 4 programlanabilir)

• 7 Adet (24 V DC, 6 programlanabilir)

• 4 Adet (24 V DC, 3 programlanabilir)

Röle Çıkışları

• 1 Adet (form C)

• 1 Adet (form C)

• 2 Adet (1 form A Röle, 1 form B Röle)

• 2 Adet (1 form A Röle, 1 form B Röle)

Transistör Çıkışları

• Yok

• Yok

• 2 Adet

• 2 Adet

Dinamik Frenleme

• “3” ile biten katalog numaraları hariç
dâhili IGBT

• Dahili IGBT

• Dahili IGBT

• Dahili IGBT

Güvenlik

• Hayır

• Hayır

• Dahili Safe Torque Off, SIL2, PLd, Cat 3

• Dahili Safe Torque Off, SIL 3 / PLe Cat 3
• Dahili Entegre Güvenlik SIL 3 / PLe Cat 3

* Çevresel konular geçerli olabilir

6

** Sabit mıknatıslı motor kontrolü gelecek bir yazılım piyasa
sürümü için planlanmıştır

PowerFlex 753
AC Sürücü
PowerFlex
753 AC Sürücü

PowerFlex 70
AC Sürücü

PowerFlex 755
AC Sürücü

POWERFLEX
AC SÜRÜCÜLER

Motor Kontrolü

• FORCE Teknolojisi ile enkoderli veya enkodersiz Vektör
Kontrolü
• Sensörsüz Vektör Kontrolü • Volt/Hertz

• FORCE Teknolojisi ile bir enkoderli veya enkodersiz Vektör
Kontrolü
• Sensörsüz Vektör Kontrolü • Volt/Hertz
• Sabit Mıknatıslı Motor Kontrolü (dahili)

• FORCE Teknolojisi ile enkoderli veya enkodersiz Vektör Kontrolü
• Sensörsüz Vektör Kontrolü • Volt/Hertz
• Yüzeye Yerleştirilen ve Dahili Sabit Mıknatıslı Motor Kontrolü
(enkoderli veya enkodersiz) Pano 2 - 7; (enkoderli) Pano 8 - 10

Uygulama

• Açık Çevrim Hız Regülasyonu
• Kapalı Çevrim Hız Regülasyonu
• Hassas Tork ve Hız Regülasyonu

• Açık Çevrim Hız Regülasyonu • Kapalı Çevrim Hız
Regülasyonu • Hassas Tork ve Hız Regülasyonu
• İndeks Pozisyonlama

• Açık Döngü Hız Regülasyonu • Kapalı Döngü Hız Regülasyonu
• Hassas Tork ve Hız Regülasyonu
• PCAM, İndeks ve Gear ile Hassas Pozisyonlama

Tek-faz Giriş, Değer kaybı ile

• Evet

• Evet

• Evet (Pano 1 - 7)

200 - 240 V aralığı için
sınıflandırmalar

• 0,37…18,5 kW • 0,5…25 Bg • 2,2…70 A

• Yok

• Yok

400 - 480 V aralığı için
sınıflandırmalar

• 0,37…37 kW • 0,5…50 Bg • 1,1…72 A

• 0,75…270 kW • 1…400 Bg • 2,1…477 A

• 0,75…1400 kW • 1…2000 Bg • 2,1…2330 A

500 - 600 V aralığı için
sınıflandırmalar

• 0,37…37 kW • 0,5…50 Bg • 0,9…52 A

• 1…300 Hp • 1,7… 289 A

• 1…1500 Hp • 1,7…1530 A

690 V için sınıflandırmalar

• Yok

• 7,5…250 kW • 12…263 A

• 7,5…1500 kW • 12…1485 A

Kasa Tipleri için
Ortam Sıcaklığı Sınırı

• IP20, NEMA/UL Tip 1: 0 ila 50˚C (32 ila 122˚F)
• Flanşlı Montaj: 0 ila 50˚C (32 ila 122˚F)
• IP66, NEMA/UL Tip 4X/12 iç mekan: 0 ila 40˚C
(32 ila 104˚F)

• IP00/IP20, NEMA/UL Açık Tip = 0-50˚C (32-122˚F)**
• NEMA/UL Tip 1 Set = 0-40˚C (32-104˚F)
• Flanşlı Montaj Ön: IP00/IP20, NEMA/UL Açık Tip =
0-50˚C (32-122˚F)**
• Flanşlı Montaj Arka: IP66, NEMA/UL Tip 4X = 0-40˚C
(32-104˚F)
• IP54, NEMA/UL Tip 12 = 0-40˚C (32-104˚F)

• IP00/IP20, NEMA/UL Açık Tip = 0-50˚C (32-122˚F)**
• F lanşlı Montaj Ön: IP00/IP20, NEMA/UL Açık Tip = 0-50˚C (32-122˚F)**
• Flanşlı Montaj Arka: IP66, NEMA/UL Tip 4X = 0-40 ˚C (32 -104˚F)
• IP54, NEMA/UL Tip 12 = 0-40˚C (32-104˚F)
• Pano 8-10: 50˚C, değer kaybı ile

EMC Filtreler

• Dahili

• Dahili monte opsiyonu

• Dahili monte opsiyonu

Standartlar ve Sertifikasyonlar

• ABS, c-UL-us, CE*, EAC, IEC (Karşılamak Üzere
Tasarlandı), KCC, Lloyd’s Register, NSF Sertifikalı
(Yalnızca IP66, NEMA/ UL Tip 4X/12), RCM
(600V hariç), RoHS, SEMI F47, Trentec,
TÜV FS ISO/EN13849-1, Safe Torque Off seçeneği ile

• Safe Torque Off ve Güvenli Hız İzleme seçenekleri için
ABS, ATEX***, c-UL-us, CE, EAC, EPRI/SEMI F47,
TÜV FS ISO/EN13849-1, Lloyd’s Register, KCC,
RCM, RINA, RoHS ile uyumlu malzemeler

• Safe Torque off ve Güvenli Hız İzleme seçenekleri için ABS, ATEX***,
c-UL-us, CE, EAC, EPRI/SEMI F47, TÜV FS ISO/EN13849-1,
Lloyd’s Register, KCC, RCM, RINA, RoHS ile uyumlu malzemeler

Aşırı Yük Özelliği

• Normal Çalışma Uygulaması
• 60 saniye için %110, 3 saniye için %150
• Ağır Yük Uygulaması
• 60 saniye için %150, 3 saniye için %200

• Normal Çalışma Uygulaması
• 60 saniye için %110, 3 saniye için %150
• Ağır Yük Uygulaması
• 60 saniye için %150, 3 saniye için %180

• Normal Çalışma Uygulaması • 60 saniye için %110, 3 saniye için %150
• Ağır Yük Uygulaması • 60 saniye için %150, 3 saniye için %180
• Hafif Yük Uygulaması (Pano 8-10)
• 60 saniye için %110

Çıkış Frekans Aralığı

• 0 - 500 Hz

• 0…325 Hz @ 2 kHz PWM
• 0…590 Hz @ 4 kHz PWM****

• 0…325 Hz @ 2 kHz PWM
• 0…590 Hz @ 4 kHz PWM****

Kullanıcı Arayüzü

• Lokal PowerFlex HIM’leri • Uzak PowerFlex HIMleri
• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

• Lokal PowerFlex HIM’leri • Uzak PowerFlex HIM’leri
• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

• Lokal PowerFlex HIM’leri • Uzak PowerFlex HIMleri
• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

Haberleşme Opsiyonları

• Dahili DPI • DeviceNet • ControlNet (Coax veya Fiber)
• EtherNet/IP • Uzak Giriş/Çıkış • RS485 DF1 • BACnet
• RS485 HVAC (Modbus RTU, Metasys N2, Siemens P1)
• PROFIBUS DP • Interbus • Harici SCANport
• Modbus/TCP • CANopen • LonWorks

• Tek veya çift portlu Ethernet/IP seçenekleri
• ControlNet (Coax veya Fiber) • DeviceNet • Uzak Giriş/Çıkış
• RS485 DFI • PROFIBUS DP • BACnet/IP • Modbus/TCP
• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, Metasys N2)
• ProfiNet IO • LonWorks • CANopen

• Dahili EtherNet/IP bağlantı noktası veya Çift portlu EtherNet/IP
modül seçenekleri • ControlNet (Coax veya Fiber) • DeviceNet
• Uzak Giriş/Çıkış • BACnet/IP • RS-485 DFI • PROFIBUS DP
• Modbus/TCP • HVAC (Modbus RTU, FLN P1, Metasys N2)
• ProfiNet IO • LonWorks • CANopen

Koruyucu Kaplama

Standart

Standart

Standart

Analog Girişler

• Adet 2 (1 çift kutuplu gerilim veya akım, 1 tek
kutuplu gerilim veya akım)

• Toplam 7 adede kadar (çift kutuplu voltaj veya akım)

• Toplam 10 adede kadar (çift kutuplu voltaj veya akım)

Analog Çıkışlar

• 1 Adet (tek kutuplu gerilim veya akım)

• Toplam 7 adede kadar (çift kutuplu voltaj veya akım)

• Toplam 10 adede kadar (çift kutuplu voltaj veya akım)

PTC Girişler

• 1 Adet (Analog giriş kullanır)

• Toplam 3 adede kadar

• Toplam 5 adede kadar

Dijital Girişler

• Adet 6
(24 V DC veya 115 V AC, 115 V için opsiyon kartı gerekir)

• Toplam 21 adede kadar
(Adet 21 - 24 V DC veya Adet 19 - 115 V AC)

• Toplam 31 adede kadar (24 V DC veya 115 V AC)

Röle Çıkışları

• Adet 2 (form C)

• Toplam 7 adede kadar (form C)

• Toplam 10 adede kadar (form C)

Transistör Çıkışları

• Yok

• Toplam 7 adede kadar

• Toplam 10 adede kadar

Dahili Fren Transistörü

Standart

• Standart (pano 1 - 5) Opsiyonel (pano 6 - 7)

• Standart (pano 1 - 5) Opsiyonel (pano 6 - 7);
Pano 8-10 harici fren modülü gerektirir

AC Giriş Şok Bobini

• Hayır

• Hayır

• Hayır

DC Bağlantı Şok Bobini

• FR C-E Evet

• Evet

• Evet

Common Mode Choke

• Harici opsiyon

• Harici opsiyon

• Harici opsiyon

Güvenlik

• Safe Torque Off, SIL2, PLd, Cat 3 - seçenek

• Safe Torque Off SIL3, PLe, Cat 3 ile seçenek kartı
• Güvenli Hız İzleme SIL3, PLe, Cat 4 ile seçenek kartı

• Safe Torque Off SIL3, PLe, Cat 3 ile seçenek kartı
• Güvenli Hız İzleme SIL3, PLe, Cat 4 ile seçenek kartı

* CE sertifikasyon testleri 600V sürücüler için gerçekleştirilmemiştir.

**Pano 7, 477A Çıkış, Tüm Kasalar = 0-40˚C (32-104˚F) 		
*** 11-Serisi Giriş/Çıkış ve ATEX kart seçenekleri gerektirir		
**** 4 kHz’de değer kaybı; teknik özelliklere bakın

**Pano 7, 477A Çıkış, Tüm Kasalar = 0-40˚C (32-104˚F)
*** 11-Serisi Giriş/Çıkış ve ATEX kart seçenekleri gerektirir
**** 4 kHz’de değer kaybı; teknik özelliklere bakın
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Üretkenliği arttırmaya
yardımcı olmak için
tasarlanmış araçlar ve
yazılımlar
Rockwell Automation kullanımı kolay yazılım paketleri
ve araçlardan oluşan seçenekleriyle konfigürasyon ve
programlamayı hızlı ve basit hale getiriyor. Her araç, kullanım
deneyiminizin iyileşmesine yardımcı olmak ve geliştirme
sürenizi kısaltmak üzere güçlü ve sezgisel olacak şekilde
tasarlandı; böylece daha hızlı ve daha etkin şekilde işlerinizi
tamamlayabilirsiniz.

Connected Components Workbench Yazılımı
Connected Components Workbench™ programlama ve
konfigürasyon yazılımı hızlı ve kolay sürücü konfigürasyonsı,
kontrol cihazı programlaması, ve HMI editörle entegrasyon için
ispatlanmış Rockwell Automation ve Microsoft® Visual Studio®
teknolojilerini kullanır.

Kurumunuzun
Tamamında Bağlantı
EtherNet/IP ağının kullanılması PowerFlex sürücülerin
Entegre Mimari uygulamalarına bağlanmasını ve sistem
içinde dahili cihazlar olarak çalışmasını sağlar. Bu bilinen ve
yaygın olarak uygulanan ağ makine tasarımı ve çalışmasını
sadeleştirip güçlendirirken verinin kurumunuzda sorunsuz
şekilde hareket etmesini sağlar.
• Çok-ağlı bir mimariye kıyasla düşük maliyetli, yüksek
performanslı ve kullanımı kolaydır
• Her türlü PowerFlex sürücü, Giriş/Çıkış, akıllı aktüatör
ve bağlı diğer her türlü EtherNet/IP aygıtına kolaylıkla
entegre olur
• Çift portlu EtherNet/IP , sürücü durumunu optimize
etmek için doğrusal topolojiler ve halka topolojilerinin
yanı sıra saha elemanları seviyesi halka (DLR) işlevselliğini
de destekler

Studio 5000 Logix Designer Yazılımı
Rockwell Automation Integrated Architecture™ sistemi fabrika
genelinde optimizasyonu gerçekleştirmeniz için size kontrol
yaklaşımı ve bilgi sağlar. Integrated Architecture sisteminin
merkezinde olan Studio 5000 ortamı, uygulamanızın tasarım
ve yapılandırılması için tek bir programlama aracı olarak
görev yapar.

Sürücüler ve Hareket Hızlandırıcı Toolkit’i
PowerFlex AC Sürücüleri ve Kinetix Servo Sürücüleri kullanarak
yeni bir uygulama geliştirmek için gereken zamanı ve maliyeti
azaltmanıza yardımcı olacak tasarım araçları Ücretsiz toolkit,
tasarımcı tarafından girilen sistem verisini alan ve tasarımınızı
hızla başlatmak için ihtiyacınız olan aşağıdaki dosyaları otomatik
olarak oluşturan güçlü Sistem Geliştirme Sihirbazını içerir.

CompactLogix™ Kontrol Cihazı
PanelView™ Plus
7 Performans
Grafik Terminali
ile dahili çift
EtherNet/IP portu

Çift portlu
EtherNet/IP
opsiyon modüllü
PowerFlex 755
AC sürücü

POINT I/O™
PowerFlex 525 AC sürücü
ile opsiyonel çift portlu
EtherNet/IP kartı

PowerFlex 527 AC
sürücü ile dahili çift
portlu EtherNet/IP

ArmorBlock® G/Ç

Toolkit hakkında daha fazla bilgi edinmek için ya da ücretsiz
bir kopyasını indirmek için lütfen:
www.ab.com/go/iatools adresini ziyaret edin

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), endüstriyel otomasyona adanmış dünyanın en büyük şirketidir ve müşterilerini daha
üretken, dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışır. Allen-Bradley® ve Rockwell Software® ürün markaları tüm dünyada
yenilik ve mükemmellikleriyle tanınmaktadır.

Allen-Bradley, AppView, ArmorBlock, CompactLogix, Connected Components Workbench, ControlLogix, CustomView, DeviceLogix, FORCE Technology, Integrated Architecture, Kinetix, MainsFree,
Micro800, PanelView, PowerFlex, QuickView, Stratix, Studio 5000 ve TorqProve, Rockwell Automation, Inc. ticari markalarıdır.
ControlNet, DeviceNet ve EtherNet/IP, Open DeviceNet Vendor Association ticari markalarıdır. Rockwell Automation şirketine ait olmayan ticari markalar ilgili şirketlerinin malıdır.
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