
Sistema de inversores PowerFlex 7000 com 
tecnologia ArcShield 

Os avanços na tecnologia dos inversores de média tensão ajudam a 
reduzir os perigos de arco elétrico e a minimizar os riscos de segurança 
do pessoal e dos equipamentos

Em todo o mundo, os inversores de média tensão PowerFlex® Allen-Bradley® 
da Rockwell Automation construíram a reputação de proporcionar controle 
de motores eficiente e confiável para as aplicações mais exigentes da 
indústria pesada. 

As medidas para aumentar a proteção do pessoal e do equipamento na 
manufatura se refletem em novas abordagens e tecnologias projetadas 
para ajudar a minimizar o risco de perigos no local de trabalho. Uma área 
de foco com um rápido crescimento reduz os perigos potencialmente 
sérios associados aos eventos de arco elétrico.

A Rockwell Automation apresenta seu primeiro sistema de inversores 
de média tensão resistente ao arco elétrico para ajudar a reduzir os 
riscos associados à operação e manutenção dos equipamentos elétricos 
e satisfazer as necessidades dos clientes. Baseado em mais de uma 
década de projeto e implementação bem-sucedidos dos controladores 
do motor de baixa e média tensão resistentes ao arco elétrico, o sistema 
de inversores PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield foi projetado 
para ajudar a proteger os funcionários e minimizar o tempo de parada e 
interrupções não programadas.

O ArcShield, um projeto resistente ao arco elétrico registrado e 
projetado pela Rockwell Automation, combina uma câmara de 
impedância ao arco elétrico com sistemas de controle inteligente que 
proporcionam funcionalidades de segurança junto a capacidades de 
operação e monitoração.

A Rockwell Automation foi pioneira 
ao lançar as primeiras partidas de 
média tensão resistentes ao arco 
elétrico da Allen-Bradley do setor, há 
mais de 10 anos. Nossos engenheiros 
utilizaram esta riqueza de experiência 
e conhecimentos para desenvolver 
o sistema de inversores PowerFlex® 
7000 da Allen-Bradley com tecnologia 
ArcShield™. 

• É o primeiro inversor de média 
tensão com resistência ao arco 
elétrico classificado para 50 kA 
que apresenta capacidades de 
regeneração completa.

• Certificado para atender ao conjunto 
de padrões globais mais completo 
de resistência ao arco elétrico. 

• Projetado para atender uma ampla 
variedade de necessidades e 
configurações da indústria pesada, 
de 2,4 kV a 6,6 kV classificado para 
até 430 A para motores de indução e 
síncronos.

• O ArcShield proporciona 
possibilidade de acesso de Tipo 2B 
para ajudar a aprimorar a proteção 
do seu pessoal contra falhas de arco 
internas. 

• O sistema de inversores com 
ArcShield é uma combinação de 
partida CENTERLINE® e inversor 
PowerFlex 7000 da Allen-Bradley 
totalmente integrada.

• A câmara foi projetada com reforços 
adicionais para conter e redirecionar 
a energia do arco elétrico.

• É possível obter uma redução da 
velocidade ou parada dos motores 
mais eficiente com a tecnologia 
regenerativa do inversor. 

• As comunicações EtherNet/IP™ 
fornecem integração total com a 
plataforma de controle Logix.

• A Premier Integration com a 
plataforma de controle Logix reduz o 
tempo de desenvolvimento, facilita 
o uso e acelera a manutenção da 
aplicação.



O sistema de inversores PowerFlex 7000 com ArcShield 
é uma combinação de partida CENTERLINE e inversor 
PowerFlex 7000 da Allen-Bradley totalmente integrada. 
Foram disponibilizados sistemas autônomos, totalmente 
integrados e projetados para trabalhar com os 
barramentos existentes da partida de média tensão da 
Allen-Bradley, o que proporciona uma tensão nominal de 
falha de arco elétrico de 40 kA ou 50 kA. 

Projetado para redirecionar a energia criada em um 
evento de arco elétrico, pela parte superior da câmara e 
afastando-a do pessoal, a proteção do Tipo 2B ajuda a 
proteger o pessoal enquanto estiver em frente, do lado 
ou por trás da câmara em caso de falha de arco. Além 
disso, a proteção Tipo 2B se mantém quando a porta do 
controle de baixa tensão estiver aberta para manutenção.

Atendendo aos padrões de 
segurança com um projeto eficaz 

• IEEE C37.20.7
• CSA C22.2 Nº 22-11
• EEMAC G14-1

• IEC 62271-200
• IEC 62447-2

O sistema fornece uma combinação de partida e 
inversor totalmente integrada, o que proporciona uma 
classificação de falha a arco de até 50 kA e conformidade 
com os padrões globais a seguir:

As ventilações de alívio da pressão afastam 
os gases e o material do arco elétrico da 
frente, parte posterior e laterais da câmara 
durante o arco elétrico. 

Dobradiças, travas e parafusos de alta 
resistência engatam as portas aos gabinetes de 
maneira segura para proteção adicional.

As placas de ventilação patenteadas e com 
fechamento automático impedem que os gases 
do arco elétrico escapem através da ventilação 
de entrada de ar dianteira.

A fabricação robusta do gabinete, incluindo 
chapas laterais, portas, teto e placas traseiras 
reforçadas, está projetada para aumentar 
a rigidez ao conter a energia da falha de 
arco elétrico. 

As portas do gabinete são reforçadas com 
canais soldados projetados para manter a 
integridade estrutural durante um arco elétrico.

Os gases e materiais são ventilados pela parte 
superior da câmara através do sistema exaustor 
da câmara.

As placas de ventilação patenteadas e com 
fechamento automático impedem que os gases 
do arco elétrico escapem através das aberturas 
de exaustão dos ventiladores.
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O sistema de inversores PowerFlex 7000 
com tecnologia ArcShield é o primeiro 
inversor de média tensão resistente ao 
arco elétrico classificado para 50 kA que 
apresenta capacidades de regeneração 
completa, certificado para atender ao 
conjunto de padrões globais mais completo 
de resistência ao arco elétrico com proteção 
de Tipo 2B. 


