
Cada aplicação é única, e seu centro de 

controle de motores também o deve ser. 

No entanto, nem sempre temos tempo para 

esperar que o projeto esteja totalmente 

pronto para fazer o pedido do centro de 

controle de motores. É aí que o programa 

de pedidos do FasTrak pode ajudar. Quando 

o tempo é essencial, o FasTrak permite que 

você escolha em uma lista abrangente de 

personalizações e receba seu centro de 

controle de motores em sete a nove semanas. 

Você receberá alguns dos benefícios de um 

projeto sob encomenda, incluindo revisão de 

engenharia e uma reunião inicial de cliente/

engenharia.

Como o tempo e a configuração são 

importantes para os seus negócios, entre 

em contato com um representante da 

Rockwell Automation para ver se o programa 

FasTrak se encaixa em sua aplicação. C E N T E R L I N E  2 5 0 0®

FasTrak para centros de controle de motores 
CENTERLINE 2500

Precisa de ajuda para encontrar um representante?

Visite ROCKWELLAUTOMATION.COM/GLOBAL/SALES-PARTNERS

http://rockwellautomation.com/global/sales-partners


Qual método de pedido é adequado para mim?

C E N T E R L I N E  2 5 0 0®

FasTrak
Projeto sob encomenda

Um centro de controle de motores 
totalmente projetado com uma grande 
variedade de opções personalizadas.

Uma maneira mais rápida de conseguir um 
centro de controle de motores especializado 
quando você não pode esperar.

Prazo de entrega 12 a 16 semanas 7 a 9 semanas

• Barramentos de até 3200 A

• Rede EtherNet/IP inteligente

• Controle cabeado básico

• Unidades extraíveis e fixas

• Tecnologia ArcShield™

• Tensão de controle de 110/220 Vca ou 24 Vcc

Observação: aprovações, inspeção de clientes e testes presenciais 
estão disponíveis, mas aumentam os prazos de entrega do FasTrak
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O que está incluso

•  Rede DeviceNet inteligente

•  Controle cabeado complexo

•  Barramento isolado

•  Pintura especial

•  Partida suave

•  Componentes de terceiros

O que não está incluso

Publicação 2500-PP004B-PT-E – Outubro de 2019

© 2019 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.


