
Informações do produto
Tradução das instruções originais
Manuseio e embarque dos inversores de frequência PowerFlex 6000T
Código de catálogo 6000T
ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or 
maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.
Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable 
code of practice. If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de 
la instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares 
vigentes.
El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código 
de práctica aplicable. Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.
ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este 
produto. Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo 
com o código de prática aplicável. 
Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, 
перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. 
Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и 
стандартов.
Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным 
персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.
Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.

: 

ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, 
bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den 
Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.
Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.
ATTENTION : Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l’installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, 
configurer, utiliser ou entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.
Les activités relatives à l’installation, le réglage, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le démontage et l’entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en 
vigueur.
Si cet équipement est utilisé d’une façon qui n’a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être compromise.
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ATTENZIONE Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre risorse”, 
riguardanti l’installazione, la configurazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, 
codici e standard applicabili.
Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.
Qualora l’apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.
DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş 
dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.
Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun 
şekilde yapılabilir.
Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.
注意事項：

POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, 
konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.
Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.
UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiające 
instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również z obowiązującymi 
kodeksami, prawem i normami.
Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie 
z obowiązującym kodeksem postępowania.
Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.
OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller 
utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.
Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.
Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.
LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product 
installeert, configureert, bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.
Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in 
overeenstemming met de geldende praktijkregels.
Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.
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Resumo das alterações
Esta publicação contém as seguintes informações novas ou atualizadas. Esta lista inclui somente atualizações relevantes e não se destina a refletir todas as alterações.

A Rockwell Automation reconhece que alguns dos termos que são usados atualmente em nosso setor e nesta publicação não estão alinhados com o movimento em direção a uma linguagem inclusiva na área de tecnologia. 
Estamos colaborando proativamente com os colegas do setor para encontrar alternativas a tais termos e fazer alterações em nossos produtos e conteúdo. Pedimos desculpas pelo uso desses termos em nosso conteúdo 
enquanto implementamos essas alterações.

Recursos adicionais 
Estes documentos contêm informações adicionais em relação a produtos relacionados da Rockwell Automation.

Você pode visualizar ou fazer download das publicações em rok.auto/literature.

Precauções gerais

Procedimentos de manuseio e embarque
Este manual fornece informações para manuseio e embarque dos inversores de média tensão PowerFlex® 
6000T e também menciona os gabinetes de bypass opcionais. Os procedimentos adicionais podem ser 
aplicados para equipamento específico. Consulte outras documentações fornecidas com o equipamento.

Visão geral
Os painéis dos inversores PowerFlex 6000T são aparafusados às placas de madeira e colocados em caixas 
de embarque de madeira. Após a remoção da caixa, os gabinetes devem permanecer aparafusados às 
placas de madeira até serem movidos para a área de instalação final. As cantoneiras de içamento ou as 
barras de elevação (quando selecionadas) são afixadas à placa de embarque em ambos os lados dos 
armários, quando aplicável. Os gabinetes devem permanecer na posição vertical durante o manuseio.

Os roletes podem ser usados para auxiliar na movimentação dos gabinetes até o local da instalação. Uma 
vez no local final, a técnica do deslocamento por rolos pode ser usada para colocar o gabinete no local 
desejado.

Qualquer erro no transporte ou instalação do inversor de frequência atrasará seu progresso de 
comissionamento.

Tópico Página
Atualizada a classificação do inversor de frequência no cabeçalho Requisitos de empilhadeira para inversores de frequência de frame A 3
Classificação do inversor de frequência atualizada para manoplas do gabinete com travamento gráfico, frame A 3
Nota de rodapé atualizada para a tabela de distâncias de folga mínimas de montagem 4

Recurso Descrição
Instruções de instalação dos inversores de frequência PowerFlex 6000T, publicação 6000-IN100 Fornece instruções de instalação dos inversores de frequência PowerFlex 6000T.
Manual de manutenção de hardware dos inversores de frequência PowerFlex 6000T, publicação 
6000-TG100 

Fornece instruções para o uso diário recorrente do inversor de frequência, interface homem-máquina e tarefas de 
manutenção para o usuário final do produto.

Manual de programação de inversores de frequência PowerFlex 6000T, publicação 6000-PM100 Fornece informações detalhadas sobre os recursos, programação, parâmetros e localização de falhas e alarmes do 
inversor de frequência.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicação ENET-UM006 Descreve como configurar e usar os dispositivos EtherNet/IP™ para se comunicar com a rede EtherNet/IP.
Ethernet Reference Manual, publicação ENET-RM002 Descreve conceitos básicos de Ethernet, componentes de infraestrutura e recursos de infraestrutura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, publicação SECURE-RM001 Fornece orientação sobre como conduzir avaliações de segurança, implementar produtos da Rockwell Automation em 
um sistema seguro, consolidar o sistema de controle, gerenciar o acesso do usuário e descartar os equipamentos. 

Manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e especificações de classificações 
de contato, publicação IC-TD002 Fornece uma ferramenta de referência rápida para controles de automação industrial e conjuntos da Allen-Bradley.

Orientações de segurança para a aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido, 
publicação SGI-1.1 

Criado para harmonização com a publicação dos Padrões NEMA nº ICS 1.1-1987 e fornece orientações gerais para a 
aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido na forma de dispositivos individuais ou conjuntos de 
pacotes incorporando componentes de estado sólido.

Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 Fornece as orientações gerais para a instalação de um sistema industrial da Rockwell Automation.
Site de certificações de produto, rok.auto/certifications. Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

ATENÇÃO: Este inversor contém peças e conjuntos sensíveis a descarga 
eletrostática (ESD). São necessárias precauções de controle de estática ao instalar, 
testar, manter ou reparar este conjunto. Poderão ocorrer danos aos componentes 
se não forem obedecidos os procedimentos de controle de descarga eletrostática. 
Se você não conhece os procedimentos de controle da descarga eletrostática, 
consulte a publicação 8000-4.5.2 da Allen-Bradley, “Guarding Against Electrostatic 
Damage” ou qualquer outro manual aplicável de proteção contra ESD.

ATENÇÃO: Um inversor aplicado ou instalado incorretamente poderá provocar 
danos a componentes ou redução na vida útil do produto.  Erros de fiação ou 
aplicação, como subdimensionamento do motor, alimentação de CA incorreta ou 
inadequada ou temperaturas ambiente excessivas podem causar mau 
funcionamento do sistema.

ATENÇÃO: Somente o pessoal que conhece o Inversor de Velocidade Variável (ASD) 
PowerFlex 6000T e as máquinas associadas deve planejar ou implementar a 
instalação, partida e subsequente manutenção do sistema. O não cumprimento 
dessas condições pode resultar em lesão e/ou danos ao equipamento.

ATENÇÃO: Somente pessoal qualificado com o EPI (equipamento de proteção 
individual) correto deve fazer a manutenção do equipamento. Certifique-se de 
seguir os procedimentos de segurança e os regulamentos locais para desconectar 
a alta tensão. Após aguardar 15 minutos, abra a porta do gabinete e verifique a 
ausência de média tensão nos terminais de entrada, saída e célula de alimentação 
com um detector de alta tensão devidamente classificado para as tensões da linha 
e do motor. Todas as luzes LED nas células de alimentação devem estar desligadas 
e o inversor de frequência deve ser aterrado com cabos de aterramento portáteis 
na entrada e saída antes da manutenção. O não cumprimento dos procedimentos de 
segurança pode resultar em ferimentos graves ou morte.

IMPORTANTE Este manual contém informações importantes sobre como descarregar as 
caixas de inversores de frequência e manusear os painéis dos inversores. 
Revise este manual antes de tentar descarregar as caixas do caminhão de 
entrega e movimentar os painéis dos inversores. As instruções ajudam a 
descarregar e a transportar com segurança o seu produto de média tensão 
Rockwell Automation até o seu local de instalação.

ADVERTÊNCIA: Nunca tente elevar ou mover o inversor de frequência por meios 
diferentes dos métodos de manuseio listados nesta publicação. O não cumprimento 
desta instrução pode resultar em ferimentos pessoais ou morte, danos ao inversor 
de frequência ou possíveis perdas econômicas.

ATENÇÃO: A capacidade de carga do dispositivo de içamento e do gancho deve 
ser suficiente para içar o inversor de frequência com segurança. Verifique os 
pesos de embarque consultando a fatura comercial do contêiner.

ADVERTÊNCIA: Tenha muito cuidado ao mover o inversor de frequência para 
garantir que o equipamento não seja arranhado, amassado ou danificado de 
qualquer maneira. Estabilize o inversor de frequência durante o manuseio para 
evitar tombamento e ferimentos às pessoas.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6000-in100_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/tg/6000-tg100_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/6000-pm100_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/documentation/literature-library.html
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Informações gerais sobre manuseio
• A Rockwell Automation recomenda a contratação dos serviços de carregadores profissionais com 

equipamentos de içamento adequados para mover o inversor de frequência para o local de 
instalação final.

• Profissionais qualificados devem inspecionar todos os equipamentos de içamento antes que sejam
usados para mover os gabinetes.

• Mantenha os gabinetes na posição vertical. Algumas unidades são pesadas na parte superior e 
podem tombar se forem inclinadas.

• Os gabinetes não são estruturas rígidas. Não aperte ou torça os gabinetes enquanto estiver 
assentando os inversores de frequência ou unindo as divisões de embarque.

• Use torquímetros com resistência métrica mínima de grau 10,9 (Grau SAE 8). A Rockwell Automation
recomenda o uso de manilhas do tipo parafuso Crosby.

• Todos os cabos de içamento devem atender aos requisitos de capacidade de içamento.
• Feche e prenda todas as portas do inversor de frequência antes de mover o equipamento.
• Mantenha os gabinetes aparafusados às placas de embarque de madeira para minimizar a 

possibilidade de um tombamento. Não remova a placa de madeira até que os gabinetes estejam na
área de instalação final. Dependendo do tipo de painel do inversor de frequência, a caixa pode 
incluir um par de cantoneiras de içamento. Instale ambas as cantoneiras de içamento na parte 
superior do gabinete.

Descarregamento e movimentação de caixas

Empilhadeiras
Os termos empilhadeira, empilhador e caminhão empilhadeira são comumente usados e referem-se à 
mesma coisa. Uma única empilhadeira pode ser usada para descarregar e mover gabinetes de até 4 m 
(157 pol.) de largura se ela tiver capacidade de içamento suficiente. Os gabinetes com mais de 4 m devem 
ser descarregados e movidos com duas empilhadeiras operando em conjunto.

• Introduza os garfos nas aberturas das placas de embarque de madeira.
• Equilibre as caixas nos garfos. As caixas podem ser mais pesadas em um lado.
• Use eslingas de segurança ao manipular para estabilizar a caixa durante o movimento.

Especificações de empilhadeiras para inversores de frequência de frame A (11 kV entrada/
3,3 kV saída, 13,8 kV entrada/4,16 kV saída ou todos 6 a 6,6 kV saída, somente IEC)
Os inversores de frequência de frame A de 6 a 6,6 kV pesam aproximadamente 7.000 kg (15.432 lb).
Se você usar uma empilhadeira, verifique se os garfos mantêm as seguintes medições:

• C = Comprimento do garfo a 1.220 mm (48 pol.)
• L = Largura do garfo a 165 mm (6,5 pol.) no máximo
• A = Altura de garfo a 50 mm (2 pol.) no máximo
• SP = O espaçamento do garfo deve ser ajustável de 760 a 1.270 mm (30 a 50 pol.)

Desembalar e inspecionar o inversor de frequência
Antes de sair da fábrica, todos os inversores de frequência passaram por testes de desempenho e 
qualidade. No entanto, podem ocorrer danos durante o processo de embarque ou manuseio.
Logo após receber o inversor de frequência, inspecione as caixas quanto a sinais de danos. Depois que as 
caixas forem descarregadas, desmonte-as e verifique se houve possíveis danos durante o embarque. Use 
um pé de cabra ou outra ferramenta adequada para remover cuidadosamente a embalagem. Não insira 
demasiadamente a ferramenta na embalagem, caso contrário, podem ocorrer danos ao painel do inversor. 
Inspecione os painéis dos inversores quanto a danos físicos de acordo com as condições de venda da 
Rockwell Automation. Abra as portas e inspecione os componentes principais em busca de sinais de 
danos (Tabela 2).

Figura 1 - Gabinete enviado em caixa

O acesso aos gabinetes de média tensão do inversor de frequência é restrito pelo uso de manoplas com 
travamento. As chaves do gabinete estão localizadas na mesma caixa de documentos/hardware que os 
EDs e DDs. A caixa é acessível através da abertura na lâmina lateral do gabinete (sem abrir a porta).

Figura 2 - Alças de gabinete com travamento, frame A (2,4 a 4,16 kV, UL) e frame B

Figura 3 - Manoplas do gabinete com travamento, frame A (11 kV entrada/3,3 kV saída, 13,8 kV 
entrada/4,16 kV saída ou todos 6 a 6,6 kV saída, somente IEC)

ATENÇÃO: Não fique próximo ou embaixo do equipamento que está sendo 
içado.

ATENÇÃO: Restrinja o acesso às áreas onde o equipamento será suspenso para 
impedir o acesso de pessoal não autorizado.

W

SP

L

T

IMPORTANTE Qualquer reclamação por quebra ou dano visível deve ser feita à transportadora 
pelo usuário o mais rápido possível após o recebimento da remessa. 
A Rockwell Automation prestará ao usuário a assistência necessária à garantia 
de ajustes em decorrência dessas reclamações relacionadas a danos.

Vista exterior Vista interior

Local da caixa de chavesO local da chave fica no 
lado esquerdo da porta 
(se necessário)

Local da caixa de chaves

O local da chave fica no
lado esquerdo da porta

(se necessário)
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Configurações do inversor de frequência
Todos os módulos de potência PowerFlex 6000T são projetados como conexão frontal. Para uma 
classificação de amperagem do inversor de frequência ≤350 A (304 A para aplicação pesada), é fornecido 
um projeto de módulo de potência de montagem fixa. O inversor de frequência é fornecido com os 
módulos de montagem fixa já instalados.
Para uma classificação de amperagem do inversor de frequência de >350 A (304 A para aplicação pesada), 
os módulos de potência são enviados separadamente, portanto, a instalação no local e a conexão do cabo 
são necessárias. Nesse caso, um carrinho de elevação é fornecido para substituição da célula de potência.

Os gabinetes podem parecer ligeiramente diferentes do que os mostrados nas ilustrações, com base na 
classe de tensão. Consulte os diagramas das instruções de instalação dos inversores de frequência 
PowerFlex 6000T, publicação 6000-IN100 para obter mais informações.

Lista de embarque
A remessa completa consistirá em uma série de caixas, conforme mostrado na tabela a seguir.

Lista de verificação de inspeção inicial

Armazenamento
Armazene o inversor de frequência em uma área seca, limpa e fria. 
A temperatura de armazenamento deve ser mantida entre -40 e +70 °C (-40 e +158 °F). Esta classificação de 
temperatura se aplica apenas ao inversor de frequência, não inclui a UPS (fonte de alimentação ininterrupta). 
Caso a temperatura de armazenamento varie significativamente ou se a umidade relativa ultrapassar 95%, 
use dispositivos de aquecimento e proteção contra umidade para impedir a condensação. 
Armazene o inversor de frequência em local climatizado com circulação de ar adequada. Não armazene o 
inversor de frequência ao ar livre.

Requisitos do local de instalação

Condições ambientais
• A elevação acima do nível do mar deve ser inferior a 1.000 m (3.250 pés) (a).
• A temperatura do ar ambiente deve estar entre 0 e 40 °C (32 e 104 °F) (b).
• A umidade relativa deve ser inferior a 95%, sem condensação.
• Vibração de operação limitada a 3M11 de acordo com o IEC 60721-3-3.
• Classificação G2 com umidade de 60% – Armazenamento, Transporte e Operação – de acordo com a 

ISA 71.04-2013.
• O inversor deve ser instalado em ambientes internos; não deve haver gotejamento de água ou outros

fluidos no local.
• O ar de resfriamento deve ser limpo, sem concentrações expressivas de areia, pó corrosivo ou

condutivo ou gás explosivo. O inversor de frequência deve ser instalado em um ambiente de grau de 
poluição 2 de acordo com o IEC 61800-5.

• Sem vibrações consideráveis.
• O inversor deve estar ancorado sobre um plano nivelado. Para ver os tamanhos e locais de pontos de 

ancoragem, consulte o diagrama. 
Para que os equipamentos funcionem em condições diferentes das especificadas, consulte o Escritório 
Comercial local da Rockwell Automation.

Distância de folga de montagem
Instale o inversor de frequência com distâncias de folga apropriadas em todos os lados para garantir a 
operação adequada e permitir a manutenção do inversor de frequência.

Requisitos de montagem
Incorpore o perfil de base de aço do canal (Figura 5, Figura 6) na base com sua superfície superior 
nivelada com o nível do solo ou projetando-se levemente acima do nível do solo.

Tabela 1 - Configurações de embarque

Frame Corrente nominal(1) Gabinete inicial 
(opcional)

Gabinete do filtro 
(opcional) Ventilador Gabinete do transformador de 

isolamento
Painel de controle do 
módulo de potência/BT Módulos de alimentação

Frame A 36 a 215 A N/A Uma caixa Depende da quantidade do 
ventilador Juntos em uma caixa Incluído no inversor de 

frequência

Frame B
201 a 350 A Uma caixa Uma caixa Depende da quantidade do 

ventilador Uma caixa Uma caixa Transmissão com 
microcomputador

351 a 680 A Uma caixa Uma caixa Depende da quantidade do 
ventilador Uma caixa Uma caixa Entrega separadamente

(1) A caixa do documento/hardware contém:
Relatórios de testes
Desenhos elétricos (EDs) e diagramas dimensionais (DDs)
Certificações
• Todo o hardware necessário para montagem de cantoneiras de içamento e conjuntos de ventiladores, bem como para fixar os painéis juntos.
• Chaves para as alças de gabinete com travamento

Tabela 2 - Avaliação de danos no embarque

Gabinete ou coluna do 
transformador de isolamento

Gabinete ou coluna do módulo 
de potência

Coluna ou painel de controle de 
baixa tensão

Porta de baixa tensão:
❑ Relé do monitor de 
temperatura do transformador
Gabinete:
❑ Isoladores do terminador do 
cabo de alimentação de linha de 
entrada
❑ Isoladores de terminador do 
cabo de alimentação de carga de 
saída
❑ Enrolamentos secundários do 
transformador

– Inspecione a cinta Nomex
– Verifique se os 

enrolamentos do núcleo 
não estão danificados

– Verifique se há detritos na 
parte superior do núcleo

Montagem fixa:
❑ Parafusos de montagem do 
módulo de potência
❑ Cabo de entrada do módulo de 
potência solto
❑ Placa de detecção de tensão
❑ Conector rápido

Porta de baixa tensão:
❑ Sinaleiros
❑ Botões pulsadores
❑ Interface homem-máquina
Painel:
❑ Componentes de montagem 
em trilho DIN
❑ Fonte de alimentação 
ininterrupta
❑ Cabos de fibra óptica
❑ Controlador
❑ Unidade de controle

(a) Opções de opração estão disponíveis até 5000 m.a.s.l. Todavia, estas devem ser solicitadas no 
momento do pedido, não podendo ser implantadas no campo.

(b) Opções para temperaturas do ambiente até 50 C (122 F) estão disponíveis. Todavia, estas devem ser 
solicitadas no momento do pedido, não podendo ser implantadas no campo.

Tabela 3 - Distâncias de folga mínimas de montagem

Local Requisito mínimo de espaço, aprox.
Na frente 1.500 mm (60 pol.)
Atrás Nenhum acesso traseiro necessário

Lado esquerdo

Frames A até 215 A 
(somente de 2,4 a 4,16 kV) (1)

(1) Não é um requisito. Recomendado apenas se a instalação dos cabos de entrada/saída superiores e 
acesso lateral estiver disponível.

600 mm (24 pol.)

Frames A (somente de 6 a 6,6 kV)
e todos os frames B Sem espaço mínimo necessário

Lado direito

Frame A 70 A (2) (3)

(2) Necessário somente para classificações sísmicas.
(3) Necessário se o inversor de frequência estiver montado contra uma parede.

600 mm (24 pol.) – Frame A somente de 2,4 a 
4,16 kV
150 mm (6 pol.) – Todas as outras 
classificações

Frame A 140 A (3) 150 mm (6 pol.)

Frame A 215 A (3) 150 mm (6 pol.)

Todos os frames B Sem espaço mínimo necessário

Acima de (4)

(4) A distância acima é medida a partir da parte superior do invólucro do ventilador.

Sem duto de ar
400 mm (16 pol.) – Todos os inversores de 
frequência
350 mm (14 pol.) – somente 50 °C (122 °F) e
Frame A (somente de 6 a 6,6 kV)

Com duto de ar
1.000 mm (40 pol.) – Todos os inversores de 
frequência
950 mm (37 pol.) – somente 50 °C (122 °F) e
Frame A (somente de 6 a 6,6 kV)

ATENÇÃO: Um inversor de frequência aplicado ou instalado incorretamente 
poderá provocar danos a componentes ou redução na vida útil do produto. As 
condições do ambiente fora das faixas especificadas podem resultar em falhas 
no inversor.
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Figura 4 - Uma vista de seção transversal típica do sistema de valas

Para inversor de frequência de frame A (todas as classificações)
A base deve ser lisa, plana e nivelada. A estrutura de base do painel do inversor é construída com aço do 
canal n.º 12, de aproximadamente 120 x 53 x 5,5 mm (4,7 x 2,1 x 0,2 pol.). Os pares de dimensões refletem a 
configuração do gabinete de 1.250 mm (49 pol.) de profundidade e a profundidade da vala do cabo de 
acionamento correspondente (Figura 4). Consulte as instruções de instalação dos inversores de 
frequência PowerFlex 6000T, publicação 6000-IN100 para obter mais informações.

Figura 5 - Localização da base de aço, frame A (Todas as classificações)

Para inversores de frequência de frame B
A base deve ser lisa, plana e nivelada. A estrutura de base do painel do inversor é construída com aço do 
canal n.º 12, de aproximadamente 120 x 53 x 5,5 mm (4,7 x 2,1 x 0,2 pol.). Os pares de dimensões refletem a 
configuração do gabinete de 1.400 mm (55 pol.) de profundidade e a profundidade da vala do cabo de 
acionamento correspondente (Figura 4). Consulte as instruções de instalação dos inversores de 
frequência PowerFlex 6000T, publicação 6000-IN100 para obter mais informações.

Figura 6 - Localização da base do canal de aço, frame B

Aparafuse ou solde o painel do inversor na base de aço do perfil (Consulte as Instruções de instalação dos 
inversores de frequência PowerFlex 6000T, publicação 6000-IN100 para obter mais informações). Uma 
conexão confiável deve ser feita entre a base de aço e o gabinete. O perfil base de aço deve ser aterrado 
de forma confiável.

Movimentação com vergalhões ou roletes
Este método é o único apropriado quando não há nenhuma inclinação e o inversor de frequência está 
sendo movido no mesmo andar. 
As placas que tiverem seção transversal de cerca de 51 × 152 mm (2 × 6 pol.) e comprimento de, pelo 
menos, 300 mm (12 pol.) a mais do que o inversor de frequência deverão ser colocadas sob a placa de 
madeira. 
Levante o gabinete e abaixeo painel do inversor cuidadosa e lentamente sobre os roletes até que o peso 
do inversor de frequência seja suportado pelos roletes. Não remova a placa de embarque. Ela é necessária 
para este processo (Consulte a seção Conecte os cabos para içamento na página 7).
Role o inversor de frequência para o local de destino. Estabilize o gabinete para ajudar a prevenir o 
tombamento.

150 mm
(6 pol.) 950 mm (37 pol.) ou

1150 mm (45 pol.)

Frame A = 1215 mm (48 pol.) ou
Frame B = 1365 mm (54 pol.)

A estrutura do 
gabinete é 

aparafusada na base 
de aço do canal

Vala do cabo principal Passagem do 
cabo

Vala do cabo do inversor de frequência

Parte traseira Frente

Base de aço do canal

Base de aço do canal

Base de aço do canal
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Figura 7 - Vergalhões ou roletes, frame B

Remova os skids de madeira
Remova as placas de embarque de madeira quando o inversor de frequência estiver em seu local de 
instalação final. Levante os gabinetes das placas e remova as placas de baixo.
Consulte a seção Içar o painel de controle do módulo de potência/BT na página 6 e a seção Içamento do 
gabinete do transformador de isolamento (somente para inversores de frequência de frame B) na 
página 8.

Figura 8 - Suportes angulares

Métodos de içamento
O método preferencial para içar gabinetes é por meio de um guindaste. Se o içamento com guindaste não 
estiver disponível, use uma empilhadeira com capacidade maior que o peso do gabinete. Levante o 
gabinete usando as cantoneiras de içamento suspensas ou as provisões de içamento do transformador de 
isolamento e as barras de extensão e cordame adequados afixados à empilhadeira.

Içar o painel de controle do módulo de potência/BT
Dependendo do tipo de frame do inversor de frequência, barras ou cantoneiras de içamento deverão ser 
instaladas antes de içar o gabinete.

Barras de içamento para inversores de frequência de frame A 
(todas as classificações)
Duas barras de içamento são usadas para o inversor de frequência principal e são afixadas em qualquer 
lado da placa de embarque. A dimensão da barra de içamento é a mesma para todos os três frames 
(70/140/215 A).

Instalar as barras de içamento

As barras de içamento são enviadas com o inversor de frequência principal e devem ser fixadas antes de 
levantar o gabinete.

1. Remova as barras de içamento da placa.
2. Remova as quatro tampas de içamento na parte inferior das laterais frontal e traseira do inversor 

de frequência.
3. Empurre as barras de içamento através dos furos de içamento na parte inferior do inversor de 

frequência. Certifique-se de que o furo de travamento em ambas as extremidades de cada barra 
de içamento esteja visível nas laterais frontal e traseira do inversor de frequência (Figura 9).

4. Prenda as barras de içamento com parafusos M8, arruelas e arruelas de pressão. Em seguida, 
fixe uma manilha em cada extremidade das barras de içamento (Figura 10).

Figura 9 - Instalação das barras de elevação para inversores de frequência de frame A (todas as 
classificações)

Figura 10 - Instalação de manilhas na barra de elevação
 

Cantoneiras de içamento para inversores de frequência de frame B
Duas cantoneiras de içamento são usadas para o módulo de potência/painel de controle BT e são afixadas 
em ambos os lados da placa de embarque. O comprimento das cantoneiras de içamento depende do 
comprimento do Painel de controle do módulo de potência/BT.

IMPORTANTE Feche e trave as portas do gabinete antes de movê-lo.

Tabela 4 - Barras de içamento (para gabinetes de frame A com módulos de potência de até 215 A)

Comprimento, aprox. Dimensões, aprox. Peso por ângulo, aprox.
1,6 m (5,2 pés) Ø 60 mm 35,5 kg (78,3 lb)

IMPORTANTE Identifique e guarde todo o hardware relacionado ao içamento caso o sistema 
de acionamento precise ser movido no futuro.

ATENÇÃO: A instalação incorreta do par de barras de içamento antes de 
movimentar o inversor de frequência pode resultar em ferimentos pessoais e/
ou danos ao equipamento.

Mínimo de 51 x 152 mm (2 x 6 pol.)

Suportes angulares de aço

Dimensão recomendada da manilha

Dimensão nominal Limite da carga de trabalho Peso cada
19 mm (3/4 pol.) 4750 kg (4-3/4 t) 1,06 kg (2,35 lb)
22 mm (7/8 pol.) 6500 kg (6-1/2 t) 1,64 kg (3,62 lb)
25 mm (1 pol.) 8500 kg (8-1/2 t) 2,28 kg (5,03 lb)
28,5 mm (1-1/8 pol.) 9500 kg (9-1/2 t) 3,36 kg (7,41 lb)

Tabela 5 - Cantoneiras de içamento (para gabinetes de frame B com módulos de potência acima 
de 200 A)

Comprimento, aprox. Dimensões, aprox. Peso por ângulo, aprox.
1 m (3,28 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 30,1 kg (66 lb)
1,50 m (4,92 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 45,1 kg (99 lb)
1,60 m (5,25 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 48,2 kg (106 lb)
1,75 m (5,74 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 52,7 kg (116 lb)
2 m (6,56 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 60,2 kg (132 lb)
2,60 m (8,53 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 78,5 kg (173 lb)
2,75 m (9,02 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 83,1 kg (183 lb)
3 m (9,84 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 90,7 kg (200 lb)
4 m (13,12 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 121,1 kg (267 lb)
4,60 m (15,09 pés) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 pol.) 139,3 kg (307 lb)

Furo de içamento

Furo de travamentoBarra de içamento

Manilha

Arruela

Arruela de pressão

Parafuso M8

Porca
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Instale as cantoneiras de içamento

As cantoneiras de içamento mantêm os painéis de controle do módulo de potência/BT juntos para impedir 
a segregação e danos enquanto os montadores movem o inversor de frequência para a área de 
instalação final.

1. Remova as cantoneiras de içamento da placa.
2. Alinhe e prenda as cantoneiras de içamento em quatro locais conforme mostrado (Figura 11).

Figura 11 - Instale os fixadores das cantoneiras de içamento no inversor de frequência em quatro 
lugares por gabinete

Conecte os cabos para içamento

Para inversor de frequência de frame A (todas as classificações)
1. A capacidade do mancal do guindaste deve atender à demanda por peso.
2. Prenda o conjunto de amarração firmemente nas manilhas.

3. Verifique se o ângulo entre os cabos de içamento não excede 45° da vertical e a altura do 
guindaste não é inferior a 1,5 m (5 pés) (Figura 12).

4. Use barras de expansão entre os cabos de içamento na parte superior do gabinete para ajudar a 
prevenir que os cabos de içamento comprimam o gabinete e causem danos.

5. O ponto de içamento do guindaste deve estar localizado no centro das duas barras de içamento.
6. Eleve o inversor de frequência em uma quantidade mínima para verificar se está adequadamente 

seguro e equilibrado antes de movimentar o equipamento.
7. Ajuste os comprimentos de amarração para compensar qualquer distribuição desigual de peso 

da carga. Mantenha o equipamento na posição vertical.

Para reduzir a tensão do equipamento e a carga de compressão no dispositivo de içamento, não 
permita que o ângulo entre os cabos de içamento e a vertical exceda 45° (Figura 12).

8. Abaixe o equipamento para instalação em um piso nivelado.

Figura 12 - Içamento para inversores de frequência de frame A (Todas as classificações)

Para inversores de frequência de frame B
1. Prenda o conjunto de amarração firmemente nas cantoneiras de içamento na parte superior do 

Painel de controle do módulo de potência/BT (Figura 13).

2. Ajuste os comprimentos de amarração para compensar qualquer distribuição desigual de peso 
da carga.

O gabinete deve permanecer na posição vertical. 

Para reduzir a tensão do equipamento e a carga de compressão no dispositivo de elevação, não 
permita que o ângulo entre os cabos de içamento e a vertical exceda 45° (Figura 13).

IMPORTANTE Identifique e guarde todo o hardware relacionado ao içamento caso o sistema 
de acionamento precise ser movido no futuro.

ATENÇÃO: A instalação incorreta do par de barras de içamento antes de 
movimentar o inversor de frequência pode resultar em ferimentos pessoais e/
ou danos ao equipamento.

ATENÇÃO: A capacidade de carga do dispositivo de içamento e do gancho deve 
ser suficiente para içar o gabinete com segurança. Verifique os pesos de 
embarque consultando a fatura comercial do contêiner.

ATENÇÃO: Não passe cabos pelos furos de suporte nas barras de içamento. Use 
eslingas com ganchos ou manilhas de segurança. 

ATENÇÃO: Não incline o inversor de frequência.

Par de cantoneiras 
de içamento

Parafuso M12

Espaçador

Arruela

ATENÇÃO: A capacidade de carga do dispositivo de içamento e do gancho deve 
ser suficiente para içar o gabinete com segurança. Verifique os pesos de 
embarque consultando a fatura comercial do contêiner.

ATENÇÃO: Não passe cabos pelos furos de suporte nas barras de içamento. Use 
eslingas com ganchos ou manilhas de segurança. 

ATENÇÃO: Não incline o inversor de frequência.

Altura mínima de 1,5 m 
(5 pés)

Máximo 45°

Vista lateral

Barras de 
içamento

Barra de
içamento

Barra de içamento
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Figura 13 - Içamento

3. Remova os suportes angulares de aço aparafusando o gabinete à placa.
4. Eleve o gabinete usando cantoneiras de içamento e remova o deslize a placa de embarque de 

madeira sob o equipamento.

Remoção dos cabos e das cantoneiras de içamento
Quando o gabinete estiver na posição desejada, remova as cantoneiras de içamento.

1. Remova o conjunto de amarração das cantoneiras de içamento e remova os parafusos que 
prendem as cantoneiras de içamento. Guarde ou recicle o hardware.

2. Remova e guarde o hardware da base das cantoneiras de içamento e guarde ou recicle as 
cantoneiras de içamento. 

3. Guarde todos os espaçadores (para vedar os furos) na parte superior do inversor de frequência 
(Figura 14).

Figura 14 - Guardar espaçadores

Içamento do gabinete do transformador de isolamento (somente para 
inversores de frequência de frame B)

1. Solte e remova a placa superior no topo do gabinete e guarde a placa superior e o hardware.

As configurações têm de dois a cinco ventiladores principais montados na parte superior no 
gabinete do transformador de isolamento.

Figura 15 - Transformador de isolamento com três conjuntos de ventiladores (vista aérea)

2. Conecte o cabo de aço às conexões do anel em U (Figura 16), garantindo que os cabos passem 
livremente por uma ou duas aberturas do ventilador do gabinete e que eles não entrem em 
contato com a borda da abertura do ventilador.

3. Prenda os acessórios de anel em U às provisões de içamento no transformador de isolamento.

Figura 16 - Içamento (gabinete do transformador de isolamento)

Levante o gabinete de partida/junção (opcional)
As cantoneiras de içamento mantêm os gabinetes de partida/junção juntos para impedir a segregação e 
danos enquanto os montadores movem o inversor de frequência para a área de instalação final.
As cantoneiras de içamento são enviadas com o gabinete de partida/junção e devem ser fixadas antes de 
içar o gabinete.

1. Remova os ângulos de içamento da placa.
2. Remova o hardware de conexão pré-instalado nos furos de montagem na placa superior do 

gabinete antes do envio.
3. Alinhe e prenda as cantoneiras de içamento em quatro locais conforme mostrado (Figura 17).

ATENÇÃO: Levante o gabinete apenas o suficiente para remover a placa de 
embarque neste ponto. Não coloque nenhuma parte da estrutura embaixo do 
gabinete. Remova a placa de embarque da área de trabalho antes de continuar. 

Um par de furos 
para fixações para 

içamento aéreo Altura mínima de 1,5 m 
(5 pés)

Máximo
45°

Espaçador

Placa superior

Engates de apoio

Aberturas do
ventilador

ATENÇÃO: O gabinete é fixado à base do transformador de isolamento. O gabinete é 
projetado para ser levantado somente pelas provisões de içamento do 
transformador de isolamento. Não conecte cabos ao gabinete do transformador 
de isolamento.

ATENÇÃO: Mantenha o peso do transformador de isolamento centralizado 
durante o içamento. Recomenda-se usar as quatro provisões de içamento em 
todos os cantos do transformador de isolamento. Como alternativa, as duas 
provisões de içamento que são diagonalmente opostas podem ser usadas.

Anéis em U

Cabo de aço

Provisão de içamento

Altura mínima de 1,5 
m (5 pés)

Máximo 45°
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Figura 17 - Içamento (gabinete de partida/junção)

4. Reinstale o hardware (M12 x 2) e o hardware de conexão pré-instalado (M6) nos furos de 
montagem (para vedar os furos) na parte superior do inversor de frequência.

Levante o gabinete de filtragem/junção (opcional)
As cantoneiras de içamento mantêm os gabinetes de filtragem/junção juntos para impedir a segregação e 
danos enquanto os montadores movem o inversor de frequência para a área de instalação final. As 
cantoneiras de içamento são enviados com o gabinete de filtragem/junção e devem ser fixadas antes de 
içar o gabinete.
Para os inversores de frequência de frame A, as instruções para içar o gabinete de filtragem são idênticas 
às instruções para içar o inversor de frequência principal. Use as barras de içamento da base do canal 
inferior. Consulte a seção Conecte os cabos para içamento na página 7 para obter instruções.
Para os inversores de frequência de frame B, siga estas instruções.

1. Remova os ângulos de içamento do skid.
2. Remova o hardware de conexão pré-instalado nos furos de montagem na placa superior do 

gabinete antes do envio.
3. Alinhe e prenda as cantoneiras de içamento em quatro locais conforme mostrado (Figura 18).

Figura 18 - Içamento (Gabinete de filtragem/junção)

4. Guarde os quatro espaçadores (para vedar os furos) na parte superior do inversor de frequência.

Figura 19 - Guardar espaçadores

Parafuso M12

Arruela
Altura mínima de 1,5 m 

(5 pés)
Máximo 45°

Par de cantoneiras de içamento
Parafuso M12

Par de cantoneiras de içamento

Arruela

Espaçador

Altura mínima de 1,5 m 
(5 pés)

Máximo 45° 

Espaçador
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Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, PowerFlex, Rockwell Automation e TechConnect são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. 
EtherNet/IP é uma marca comercial da ODVA, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

A Rockwell Automation mantém informações atualizadas de conformidade ambiental de produto em seu site em rok.auto/pec.

No fim da vida útil, esses equipamentos devem ser coletados separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.

Use estes recursos para acessar as informações de suporte.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a melhorar a documentação. Se você tiver alguma sugestão sobre como melhorar nosso conteúdo, preencha o formulário em rok.auto/docfeedback.

Centro de suporte técnico Encontre ajuda em vídeos tutoriais, perguntas frequentes, chats, fóruns de usuários e notificações de 
atualização de produtos. rok.auto/support

Knowledgebase Acesse artigos da Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Números de telefone do suporte técnico local Localize o número de telefone do seu país. rok.auto/phonesupport
Literature Library Encontre instruções de instalação, manuais, folhetos e publicações de dados técnicos. rok.auto/literature
Product Compatibility and Download Center (Centro de 
download e compatibilidade de produtos - PCDC)

Faça o download do firmware e dos arquivos associados (como Add-on Profile, EDS e DTM) e acesse as 
notas da versão do produto. rok.auto/pcdc

Conecte-se conosco.

https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support.html
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/pcdc
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/company/about-us/sustainability/product-environmental-compliance.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.rockwellautomation.com/
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