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Conteúdo

Novidades
O formato do 1500-SG001 foi alterado para incorporar um formato de lista de verificação que o ajudará a selecionar seu centro de controle 
dos motores de média tensão. 

Fim do ciclo de vida do relé de proteção do motor com cód. cat. 857

O status do ciclo de vida de todos os produtos com cód. cat. 857 mudará para Fim do ciclo de vida com uma data definida de interrupção. 
O produto não estará mais disponível para venda após essa data. Soluções de substituição personalizadas podem ser fornecidas pela 
empresa de média tensão. Recomendamos a migração para os produtos E300 (cód. cat. 193), onde apropriado.

Consulte as publicações a seguir para ajudar na migração de produtos com cód. cat. 857:
• 857-RM001, Guia de migração do relé de proteção com cód. cat. 857 para o relé de sobrecarga eletrônico E300
• 857-RM002, Orientações para substituição do relé de proteção com cód. cat. 857
• MIGRAT-PP051, Soluções de migração com cód. cat. 857 

Dispositivo de aterramento de manutenção de proteção integrada

O dispositivo de aterramento de manutenção de proteção integrada (IPMG) é a mais nova opção de segurança para centros de controle dos 
motores de média tensão CENTERLINE 1500/1900. 

• Fornece um nível adicional de segurança, sem impacto na dimensão do controlador existente
• A cabine deve ser usada com controladores de 200, 400, 600 e 800 A
• Disponível em projetos de controladores resistentes a arco elétrico ArcShield™
• Fornece um método para aterrar todas as conexões no lado da carga, incluindo os cabos de carga
• Remove a necessidade de uso pesado e, às vezes, perigoso de esferas de aterramento e conjuntos de cabos de aterramento 

temporários
• Aterra a saída (conexões do lado da carga) sem abrir a porta da célula de potência de MV
• O dispositivo IPMG está mecanicamente intertravado no contator e na chave seccionadora
• A opção de chave de intertravamento também está disponível
• Intertravado mecanicamente para segurança aprimorada
• O intertravamento é diretamente acionado pela chave seccionadora
• Usa uma manopla removível separada
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Visão geral
Suas aplicações críticas dependem de motores de média tensão para uma operação segura e repetível em ambientes industriais 
desfavoráveis. Para ajudar a melhorar a proteção e o desempenho de seus sistemas, escolha os CCMs de MT CENTERLINE® 1500 
da Allen-Bradley®, de construção robusta, para atender às demandas de sua aplicação.

Oferecendo um dos mais amplos conjuntos de controles de motor no mercado, os CCMs de MT CENTERLINE 1500 oferecem soluções de alta 
qualidade e sob medida em um tamanho centralizado que integra controle e força em uma solução eficiente.

Em conformidade com os seus requisitos, as soluções de média tensão certificadas pela UL e pela NEMA foram projetadas para reduzir os 
riscos e suportar uma vasta gama de formatos e configurações de controle. O resultado? Sistemas inteligentes e com custo otimizado que 
podem fornecer recursos de energia, controle, informações e segurança em uma plataforma comum.

Para estender ainda mais o desempenho do sistema, incorpore recursos adicionais, como gabinetes resistentes a arco elétrico ArcShield™ 
líderes do setor e a tecnologia IntelliCENTER®, nosso pacote integrado de rede e software. Nossa abordagem flexível e escalável para 
projetos significa que você pode escolher os recursos necessários para aumentar a segurança e maximizar a produtividade.

Durante quase 80 anos, a Rockwell Automation tem sido líder em soluções de controle dos motores de média tensão — soluções como o CCM 
de MT CENTERLINE 1500.
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Projeto do centro de controle dos motores
As fortes estruturas dos Centros de controle dos motores de média tensão 
(CCMs de MT) CENTERLINE 1500 consistem em colunas, canaletas, portas e 
dispositivos montáveis de controle inteligente de motor (IMC).

Os CCMs de MT CENTERLINE 1500 vêm em diversos tipos de gabinete, em 
compatibilidade com vários padrões.

Cada CCM de MT CENTERLINE 1500 é montado com compartimentos modulares, 
facilmente acessíveis e completamente isolados:

• Compartimento do barramento de força centralizado
• Um ou mais compartimentos de célula de potência de média tensão
• Um ou mais compartimentos de baixa tensão

Compartimento de barramento de força

O CCM de MT CENTERLINE 1500 apresenta um compartimento de barramento de força horizontal centralizado com placas de cobertura 
removíveis que proporcionam mais acessibilidade e melhor distribuição de alimentação em toda a linha.

• Os controladores podem ser expandidos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda 
• Projetado para conexão direta de cabos de linha de entrada, da parte superior ou inferior 
• A configuração do barramento horizontal de ponta a ponta resiste a forças magnéticas, umidade e coleta de poeira
• O suporte de barramento de três fases de uma peça reduz a manutenção e oferece uma distribuição superior de forças durante 

falhas
• Acesso lateral e traseiro, protegido por placas aterradas aparafusadas e removíveis; barramento de força acessível da frente para 

todos os controladores de motores

Compartimento de célula de potência

O compartimento de célula de potência do CCM de MT é a parte principal do controlador. Ele contém todo o circuito de alimentação, incluindo 
chaves seccionadoras sem quebra de carga exclusivas, fusíveis de alimentação integrados, contatores e transformadores de alimentação 
de controle e corrente. O compartimento da célula de potência do CCM de MT é totalmente intertravado (elétrica e mecanicamente) para 
fornecer um nível de segurança aprimorado.

Compartimento de baixa tensão

O exclusivo compartimento de balanço de baixa tensão fornece uma área separada e totalmente isolada. Todos os compartimentos de baixa 
tensão CENTERLINE 1500 incluem esses recursos.

• Permite o teste do controlador e a localização de falhas sem expor o pessoal à tensão média para segurança máxima
• Com o uso da exclusiva chave seletora de teste e da tomada da fonte de alimentação de teste externa, todos os componentes de 

baixa tensão podem ser configurados e testados com segurança sem tensão média aplicada
• A chave seletora de teste também ajuda a prevenir o retorno de energia por meio do transformador de controle
• Todos os painéis de baixa tensão são pintados de branco, fornecendo maior visibilidade, melhor identificação de componentes, 

acesso simples, fácil integração de produtos e manutenção superior

O compartimento de baixa tensão pode abrigar uma variedade de dispositivos de controle inteligente de motor (IMC) de baixa tensão para 
diversos recursos de proteção e medição. Esses dispositivos de IMC incluem:

• Cód. cat. 193: relé de sobrecarga eletrônico E300™
• Cód. cat. 1426: PowerMonitor™ 5000
• Cód. cat. 1503VC: módulo de controle do contator IntelliVAC™(a)

• Cód. cat. 1794: Flex™ I/O

(a) É necessário hm módulo de Flex I/O ou um relé E300.

Compartimento
de baixa tensão

Compartiment
o de célula de

potência

Compartimento 
de barramento 
de força
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Tecnologia IntelliCENTER
A tecnologia IntelliCENTER aprimora a inteligência do CCM de MT CENTERLINE 1500 ao usar comunicação em redes incorporada para coletar 
informações usadas para manutenção preventiva, monitoração do processo e diagnóstico avançado. A tecnologia IntelliCENTER pode 
poupar seu tempo, pois cada CCM de MT vem pré-fiado e a rede é pré-programada e validada em fábrica. Os dispositivos de rede são pré-
configurados com endereços de nós e taxas de comunicação, prontos para comunicação para que você configure os parâmetros do 
dispositivo (tais como tempo de aceleração e corrente à plena carga) através da rede.

Software IntelliCENTER

A adição do software IntelliCENTER fornece a melhor janela ao seu CCM de MT. O software pré-configurado fornece ao pessoal de 
manutenção fácil acesso às informações essenciais configuradas do CCM de MT CENTERLINE em tempo real e aos dados do processo para 
localização de falhas. As visualizações gráficas configuráveis fornecem rapidamente o status do sistema e ajudam a manter as instalações 
em operação com documentação eletrônica, diagnóstico remoto e manutenção preventiva. O software IntelliCENTER reduz 
significativamente o tempo de programação da IHM e o tempo de desenvolvimento do CLP por meio da geração automática de tags e da 
configuração completa da rede antes da energização do CCM de MT.

Assistente de integração

Com o assistente de integração IntelliCENTER, você pode integrar totalmente seus centros de controle dos motores IntelliCENTER ao 
software de programação Studio 5000®. Esse recurso ajuda a reduzir o tempo de programação ao adicionar automaticamente os 
dispositivos do CCM CENTERLINE à árvore de E/S do Studio 5000.

IntelliCENTER Energy

O IntelliCENTER Energy oferece um ajuste pré-configurado do software FactoryTalk® EnergyMetrix™ para dispositivos de controle inteligente 
de motor no CCM de MT, incluindo inversores de velocidade variáveis, relés de sobrecarga e SMCs. Com o IntelliCENTER Energy, você pode 
visualizar o consumo de energia no nível de dispositivo diretamente do software IntelliCENTER, o que facilita monitorar e gerenciar o uso de 
energia na instalação industrial.
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Tecnologia ArcShield
Os CCMs de MT CENTERLINE 1500 da Allen-Bradley com gabinetes com resistência de arco elétrico ArcShield fornecem um excelente controle 
de processo para aplicações que exigem um nível superior de proteção do pessoal. Os produtos com gabinetes ArcShield são testados e 
compatíveis com o padrão IEEE C37.20.7 e fornecem proteção Tipo 2B durante um arco elétrico de 40 ou 50 kA.

O controlador ArcShield ajuda a redirecionar com segurança a energia do arco elétrico para fora da parte superior da unidade e para longe 
das pessoas. Esse nível de proteção também é mantido, mesmo quando a porta de baixa tensão está aberta para fins de manutenção.

Todos os produtos ArcShield têm um projeto de gabinete robusto, que contém a energia do arco elétrico e materiais exaustores até que as 
aberturas na parte superior do gabinete se abram. Uma vez abertas, elas fornecem um caminho para que os materiais saiam do gabinete. 
Uma câmara elevada é usada para direcionar os materiais para um local seguro, longe das pessoas.

Um projeto com chaminé opcional redireciona os materiais do arco elétrico com segurança para o espaço livre acima do gabinete. O painel 
de baixa tensão é reforçado e selado para impedir que materiais exaustores do arco elétrico entrem neste compartimento.

Como norma, uma coluna de exaustão do conduto é fornecida com cada novo pedido ArcShield. A coluna de exaustão do conduto pode ser 
montada na extremidade esquerda ou na direita da linha e se estende depois do final da linha. Projetos de conduto de engenharia também 
estão disponíveis.

Recursos
• Gabinete reforçado e mecanismo de fechamento da porta da célula de potência
• Mecanismo de trava multiponto, amarra cruzada reforçada e junta de vedação
• Placas traseiras reforçadas — placas de suporte adicionais fixas com vários parafusos fornecem rigidez e segurança maiores
• Painel de baixa tensão reforçado para resistir à energia do arco elétrico e à manutenção da blindagem das pessoas enquanto 

trabalham no compartimento isolado de baixa tensão
• Abertura de “Liberação da pressão” do arco elétrico para ventilar com segurança gases e materiais para longe das pessoas durante 

um arco elétrico
• Disponível com chaminés de exaustão ou conduto de exaustão de arco elétrico removível
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Processo de seleção 

Use as seguintes seções nesta publicação para selecionar um Centro de controle dos motores CENTERLINE 1500.

Etapa 1: especificações técnicas
Determine quais certificações, classificações e outras especificações técnicas são necessárias para 
sua aplicação. A Etapa 1 começa na página 9.

Etapa 2: tecnologia de rede
Escolha o nível e o tipo de tecnologia de comunicação em redes, diagnóstico e ferramentas de software 
de IHM. A Etapa 2 começa na página 11.

Etapa 3: opções de estrutura
Escolha o tipo de gabinete, a proteção ArcShield opcional e a pintura. A Etapa 3 começa na página 15.

Etapa 4: compartimento do barramento de força
Entenda o projeto do compartimento do barramento de força. A Etapa 4 começa na página 19.

Etapa 5: compartimento da célula de potência
Analise os componentes de alimentação padrão oferecidos. A Etapa 5 começa na página 21.

Etapa 6: compartimento de baixa tensão
Escolha entre uma variedade de dispositivos de controle inteligente de motores para preencher o 
compartimento de BT. A Etapa 6 começa na página 27.

Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Escolha seu tipo de controle de MT. A Etapa 7 começa na página 31.

Etapa 8: gavetas de linha de entrada
Escolha seu tipo de gaveta de linha de entrada. A Etapa 8 começa na página 53.

Etapa 9: opções da porta do compartimento de baixa tensão
Escolha as opções de interface. A Etapa 9 começa na página 59.

Lista de verificação da seleção
Complete cada parte correspondente da lista de verificação da seleção enquanto trabalha nas etapas a 
seguir. Uma lista de verificação concluída ajuda seu escritório de vendas local a compreender melhor 
suas necessidades. O resumo da lista de verificação inicia na página 61.
Publicação da Rockwell Automation 1500-SG001E-PT-P - Novembro 2021 7



Centros de controle dos motores de média tensão CENTERLINE 1500 Guia de seleção
Observações:
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Etapa 1: especificações técnicas

As seguintes certificações podem ser encontradas na Rockwell Automation® Literature Library: https://rok.auto/literature.

Padrões • Underwriters Laboratories, Inc. (UL), Equipamento de controle industrial de alta tensão 347
• Canadian Standards Association (CSA), Equipamento de controle industrial C22.2 nº 253 (harmonizado com o UL 347, quinta edição)
• National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Controladores de tensão média classificados 1501 a 7200 Vca ICS 3-2 

(anteriormente ICS 2-324)
• American National Standards Institute (ANSI), Transformadores de instrumentos C57.13
• Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) 519-1992
• IEEE C37.20.7, Tipo 2B para resistência a arco elétrico
• Código Elétrico Nacional (NEC)
• Código Elétrico Canadense (CEC)
• Occupational Safety and Health Act (OSHA)
• Diretrizes europeias para compatibilidade eletromagnética

Diretrizes da CE 2011/65/EU
2014/30/EU

Diretriz de restrição de substâncias perigosas 
Diretriz de compatibilidade eletromagnética

Certificações e marcações ABS e ABS Shipboard MV-CT008
Marcação de Conformidade CE MV-CT001, MV-CT002, MV-CT003
Registro de equipamentos de comunicação e radiodifusão 1500-CT001
Declaração de conformidade UKCA 1500-CT002, 1560-CT001
Certificação UL 1560-CT002

Tensões nominais Tensão nominal máxima 5000 V ou 7200 V, trifásico 
Tensões nominais 2400 V, 3300 V, 4160 V, 4800 V, 6600 V, 6900 V
Frequência nominal 50 a 60 Hz

Correntes nominais
(Barramento de força horizontal 
principal)

Corrente nominal de operação 1200, 2000, 3000 A
Resistência de pico de curto-circuito Pico de 130 kA
Corrente suportável de curta duração 50 kArms SIM (80 kA ASSIM) por 0,5 segundo

Espaços e distâncias de fuga Nível de impulso básico (BIL) 60 kV(1)

(1) A classificação BIL deve ser reduzida para altitudes de cerca de 1000 m (3300 pés).

Isolamento mínimo de fuga para terra e entre fases 89 mm (3,5 pol.)
Rigidez dielétrica nominal
(Teste de isolamento) por 60 s

2400 a 5000 V 13,25 kV
7200 V 18,2 kV

Revestimento e material do 
barramento

Barramento de força horizontal principal Cobre, revestimento de estanho 
Barramento de força vertical Cobre, revestimento de estanho
Barra de terra Cobre, sem revestimento

Tipos de gabinete Gabinete NEMA/IEC 60529 • Tipo 1/IP21
• Tipo 1 com junta/IP21
• Tipo 12/IP52
• Tipo 3R/IP34
• Tipo 2B resistente a arco elétrico (Tipo 12/IP52)

Tratamentos de superfícies 
estruturais

Interno(2)

(2) Todas as placas traseiras de metal na célula de potência e compartimento de baixa tensão. 

Branco de alto brilho (RAL 9003)

Externo • ANSI 49 cinza-claro médio 
• ANSI 61 cinza claro
• Cores adicionais estão disponíveis como uma opção de 

personalização

Ambiente(3)

(3) UL/CSA/NEMA/IEC.

Faixa de temperatura em operação 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Faixa de temperatura para transporte e armazenamento  -20 a +75 °C (-4 a +149 °F)

Altitude(4)

(4) As reduções de capacidade se aplicam a altitudes mais altas.

1000 m (3300 pés)

Umidade 5 a 95% (sem condensação)
Grau de poluição 2

Sísmico (classificação UBC)(5)

(5) Algumas gavetas podem precisar de amarração especial. Entre em contato com a fábrica para obter mais informações.

1, 2, 3, 4
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Etapa 2: tecnologia de rede

A EtherNet/IP™ aprimora a integração, ajuda a reduzir o tempo de configuração do CCM e aumenta a velocidade da rede. Com a EtherNet/IP, 
você pode monitorar, localizar falhas e diagnosticar com rapidez seu CCM de qualquer lugar. Os CCMs CENTERLINE® fornecem recursos de 
controle de motor robustos com acesso a dados em tempo real que você precisa ao usar uma rede que se comunica com toda a empresa. 
O uso de uma rede EtherNet/IP habilita o Assistente de integração IntelliCENTER®, que automaticamente configura e completa sua árvore de 
E/S e a configuração de rede. 

O custo e o desempenho de uma rede EtherNet/IP os tornam ideais para programas aplicativos do CCM. As especificações e protocolos 
abertos, gerenciados pela ODVA (Associação de fornecedores de DeviceNet aberta), significam que os fornecedores não precisam comprar 
hardware, software ou direitos de licença para conectar a um sistema. 

Um sistema EtherNet/IP está qualificado para comunicar e trabalhar em ambientes elétricos normais e adversos. Sua aplicação pode ser 
em toda a fábrica e sobre múltiplas disciplinas através de produtos comerciais prontos para uso (COTS) como dispositivos e switches 
Ethernet.

Um sistema EtherNet/IP possui os seguintes recursos: 
• A configuração automática do dispositivo (ADC) baixa o endereço IP, o firmware e os ajustes de parâmetros do dispositivo 

automaticamente para um dispositivo recentemente substituído sem a interação do usuário.
• As topologias de anel nível de switch ou linear nível de switch proporcionam flexibilidade de rede para todas as operações 

dimensionadas. 
• Desempenho de tráfego pesado. 
• Adicione ou subtraia nós durante a operação. 
• Diagnóstico, segurança e configuração de rede avançados são proporcionados pelos switches Ethernet gerenciados pela camada 2.
• O sistema EtherNet/IP no CCM é projetado para operar em 100 Mbaud.

Para mais informações sobre como configurar CCMs com EtherNet/IP, consulte o Centro de controle dos motores CENTERLINE 1500 com 
tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP 1500-TD001. 

Exemplo de uma rede EtherNet/IP

 

753 753
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Etapa 2: tecnologia de rede
Componentes EtherNet/IP

Componentes da gaveta

Cada gaveta pode ser fornecida com um componente EtherNet/IP. 
• Gavetas de partida podem ser fornecidas com um relé de sobrecarga de estado sólido, como o Relé de sobrecarga 

eletrônico E300™. 
• Os inversores de frequência podem ser fornecidos com um módulo de comunicação EtherNet/IP e/ou uma opção incorporada. 
• Os controladores de estado sólido podem ser fornecidos com módulos de comunicação EtherNet/IP e, em algumas situações, com 

um sistema EtherNet/IP POINT I/O™. 
• Os circuitos do alimentador podem ser fornecidos com um sistema EtherNet/IP POINT I/O. 

Cada componente EtherNet/IP em uma gaveta de CCM é conectado à rede através de uma porta na canaleta de controle e de rede. Adicionar 
ou remover gavetas da rede não interrompe as outras gavetas que operam no sistema. As canaletas da rede são isoladas da fiação de 
alimentação. 

Cabeamento

Os cabos Ethernet são roteados através da canaleta de baixa tensão, localizada na parte superior de cada coluna do CCM de média tensão, 
para evitar danos mecânicos acidentais durante a instalação do CCM de média tensão.

Os cabos Ethernet são roteados para o painel de controle de baixa tensão de cada gaveta do CCM de média tensão. Os dispositivos 
EtherNet/IP dentro de cada compartimento de baixa tensão são conectados de fábrica a um switch Ethernet gerenciado no compartimento 
de BT usando um cabo classificado para PLTC UL de 600 V.

Recursos do software IntelliCENTER

O CCM CENTERLINE 1500 está disponível com software IntelliCENTER pré-configurado. O software IntelliCENTER é um pacote de software 
intuitivo personalizado para o seu CCM. O software é uma ferramenta de monitoração e diagnóstico capaz de visualizar, gerenciar e 
configurar vários alinhamentos de CCM. O driver de comunicação do software IntelliCENTER permite que o software seja instalado e operado 
em uma rede EtherNet/IP. O software IntelliCENTER pode funcionar como um pacote de software autônomo ou como um controle ActiveX em 
uma IHM. 

Os recursos do software IntelliCENTER:
• Integration Assistant: leva informações personalizadas do CCM para dentro do software IntelliCENTER e as exporta para o software 

de programação Studio 5000®, proporcionando uma rápida integração do dispositivo e reduzindo o tempo de programação. 
• IntelliCENTER Energy - gestão e monitoração de energia com integração com o software FactoryTalk® EnergyMetrix™.
• Elevation View: uma representação gráfica fácil de identificar de todo o alinhamento do CCM. 
• Monitor View: uma visão geral do dispositivo de controle inteligente de motor sob monitoração, com medidores configuráveis, 

gráficos de tendência, status de E/S no dispositivo e campos de dados configuráveis.
• Spreadsheet View - para classificar e editar dados que raramente mudam, incluindo endereço de rede, tipo e descrição do 

dispositivo e dados da placa de identificação.
• Event Log View - um histórico das alterações nos parâmetros dos equipamentos, como configurações de desarme, advertências e 

falhas. 
• Gestão de documentação - acesso à documentação completa para seu CCM, incluindo diagramas de fiação, manuais do dispositivo 

e lista de peças sobressalentes.
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Etapa 2: tecnologia de rede
Banco de dados IntelliCENTER

O software IntelliCENTER replica o barramento do CCM em uma tela de computador, completo com as placas de identificação e indicadores 
em cada porta para mostrar o status (ligado, desligado, advertência, falha, falha de comunicação). As visualizações gráficas das gavetas 
individuais do CCM exibem dados do dispositivo de modo que você possa visualizar com rapidez correntes críticas, tempo para desarme, 
causa do desarme, corrente de falta à terra e status ligado/desligado. Cada tela é pré-configurada para mostrar os parâmetros geralmente 
de maior interesse e você pode personalizar facilmente os parâmetros. Muitas telas apresentam gráficos de tendências e seletores 
analógicos.

O software IntelliCENTER fornece informações sobre peças sobressalentes, documentação em AutoCAD e registro de eventos. O software 
também contém controles ActiveX. Estes controles fornecem visualizações-chave do software que podem ser exibidas em interfaces 
homem-máquina (IHMs) como o software RSView®.

Para redes EtherNet/IP, o arquivo de configuração pode ajudar a determinar a revisão de firmware instalada, a fim de configurar 
adequadamente o Add-on Profile (AOP) do ambiente Studio 5000 que gera todos os tags para cada dispositivo EtherNet/IP no CCM.

Dois conjuntos de dados estão disponíveis para o software IntelliCENTER. Ambos devem ser pedidos separadamente da gaveta do CCM.

Conjunto de dados padrão- O conjunto de dados padrão é o segundo componente do software IntelliCENTER. As informações chegam como 
um download digital e contêm arquivos de dados específicos para um determinado CCM. Estas informações incluem placas de identificação 
da gaveta, detalhes da gaveta, diagramas de fiação, manuais do usuário, peças sobressalentes e outros detalhes.

Conjunto de dados de energia- O conjunto de dados de energia inclui todos os componentes do conjunto de dados padrão. Além disso, ele 
inclui a capacidade de usar os recursos do IntelliCENTER Energy (versão 4.0 e posterior) e o software de instalação adicional necessário.
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Observações:
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Etapa 3: opções de estrutura

Os controladores de média tensão apresentam dois estilos básicos:
• 1-High: um controlador de média tensão em uma seção vertical
• 2-High: dois controladores de média tensão em uma seção vertical

Esses controladores podem ser uma única estrutura ou linha de estruturas com expansão para a esquerda ou direita. 

Configurações do controlador de média tensão

Tipos de gabinete
• Resistente a arco elétrico tipo 2B, 40 ou 50 kA (NEMA tipo 12, IP52)
• NEMA Tipo 1 — Para fins gerais (IP10)
• NEMA Tipo 1 w/g — Para fins gerais com junta (IP21)
• NEMA Tipo 12 — À prova de retenção de poeira e gotejamento (IP52)
• NEMA Tipo 3R — À prova d’água e sem acesso (IP34)

Centros de controle de motores com opções de gabinete ArcShield

Os CCMs de MT CENTERLINE 1500 da Allen-Bradley com gabinetes com resistência de arco elétrico ArcShield fornecem controle de processo 
resistente para aplicações que exigem um nível superior de proteção do pessoal. Os produtos com gabinetes ArcShield são testados e 
compatíveis com o padrão IEEE C37.20.7 e fornecem proteção Tipo 2B durante um arco elétrico de 40 ou 50 kA.

O controlador ArcShield ajuda a redirecionar com segurança a energia do arco elétrico para fora da parte superior da unidade e para longe 
das pessoas. Esse nível de proteção também é mantido, mesmo quando a porta de baixa tensão está aberta para fins de manutenção.

Todos os produtos ArcShield têm um projeto de gabinete robusto, que contém a energia do arco elétrico e materiais exaustores até que as 
aberturas na parte superior do gabinete se abram. Uma vez abertas, elas fornecem um caminho para que os materiais saiam do gabinete. 
Uma câmara elevada é usada para direcionar os materiais para um local seguro, longe das pessoas.

Um projeto com chaminé opcional redireciona os materiais do arco elétrico com segurança para o espaço livre acima do gabinete. O painel 
de baixa tensão é reforçado e selado para impedir que materiais exaustores do arco elétrico entrem neste compartimento.

Compartimento 
de baixa tensão

Compartimento de 
célula de potência

Compartimento de 
célula de potência

Compartimento de
baixa tensão
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Etapa 3: opções de estrutura
Como norma, uma coluna de exaustão do conduto é fornecida com cada novo pedido ArcShield. A coluna de exaustão do conduto pode ser 
montada na extremidade esquerda ou na direita da linha e se estende depois do final da linha. Projetos de conduto de engenharia também 
estão disponíveis.

Os gabinetes ArcShield fornecem estes recursos de segurança projetados:
• Gabinete reforçado e mecanismo de fechamento da porta da célula de potência
• Mecanismo de trava multiponto, amarra cruzada reforçada e junta de vedação
• Placas traseiras reforçadas — placas de suporte adicionais fixas com vários parafusos fornecem rigidez e segurança maiores
• Painel de baixa tensão reforçado para resistir à energia do arco elétrico e à manutenção da blindagem das pessoas enquanto 

trabalham no compartimento isolado de baixa tensão
• Abertura de “Liberação da pressão” do arco elétrico para ventilar com segurança gases e materiais para longe das pessoas durante 

um arco elétrico
• Disponível com chaminés de exaustão ou conduto de exaustão de arco elétrico removível

Estes códigos de catálogo do controlador de média tensão estão disponíveis com gabinetes ArcShield. 

Especificações do gabinete ArcShield

Código de catálogo Dimensão do 
controlador

Dimensões, mm (pol.) aprox.
Peso, kg (lb) aprox. Página

Largura Profundidade Altura
1506 200/400(1)

(1) Resistente a arco elétrico com o conduto.

915 (36)

915 (36)

3264 (128,5)

1050 (2310) 40

1512A

200/400/450(1) 661 (26) 600 (1320)

31

200/400/450(2)

(2) Resistente a arco elétrico com conduto mais opção PFCC.

1118 (44) 1107 (2435)

600(1) 915 (36) 773 (1700)

600(2) 1372 (54) 1250 (2750)

800(1) 1575 (62) 1400 (3080)

800(2) 2032 (80) 1882 (4135)

1512AT
200/400/450(1) 661 (26) 600 (1320)

32
600(1) 915 (36) 773 (1700)

1512B
200/400(1) 915 (36) 1050 (2310)

34
200/400(2) 1372 (54) 1530 (3365)

1512BT 200/400(1) 915 (36) 1050 (2310) 35

1562F
200/400 915 (36) 886 (1950)

43
200/400(2) 1372 (54) 1364 (3000)

1591A/B

18(3)

(3) Resistente a arco elétrico sem conduto.

457 (18)
2315 (91)(4)

(4) Altura adicionada acima do padrão de 91 pol. (2315 mm) para o conduto.

432 (950)

53
18(5)

(5) Resistente a arco elétrico com conduto c/w painel de baixa tensão.

3264 (128,5)

464 (1020)

36(1)(6)

(6) 1591B.

915 (36) 663 (1459)
36(5)
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Pintura

Todas as placas traseiras de metal na célula de potência e compartimentos de baixa tensão são pintadas com branco de alto brilho para alta 
visibilidade. Para todas as outras peças metálicas externas e internas, escolha ANSI 49 cinza claro médio (padrão) ou ANSI 61 (opcional) ou 
especifique uma cor de pintura personalizada.

Placas de identificação

Escolha uma placa de identificação de 3 ou 6 linhas com letras pretas em um fundo branco ou letras brancas em um fundo preto.

Canaleta de baixa tensão

Uma canaleta opcional de baixa tensão está localizada no teto da estrutura. 

Há dois tamanhos de canaleta de baixa tensão disponíveis:
• 51 x 102 mm (2 x 4 pol.)
• 152 x 152 mm (6 x 6 pol.)

A canaleta de baixa tensão fornece um método conveniente de interconexão do fio de controle de um controlador a outro ao fazer interface 
com um painel mestre ou com circuitos de controladores programáveis.

Descrição Tinta em pó epóxi híbrida
Cor padrão Cinza claro médio ANSI 49 (opcional ANSI 61 cinza claro)
Procedimento Linha de pintura contínua. Todas as peças são pintadas antes da montagem.

Preparação Lavagem alcalina/enxágue/fosfato de ferro enxágue/enxágue do selante de ferro-cromo/enxágue com água deionizada recirculada e enxágue 
com água deionizada virgem.

Pintura Spray eletrostático atomizado ao ar 
Espessura total da pintura - 0,051 pol. (0,002 mm) mín.

Cozimento Forno  a gás natural a 179 °C (355 °F) mín.

IMPORTANTE Quando as cores de pintura personalizadas opcionais são especificadas (incluindo ANSI 61), todas as superfícies 
externas são pintadas de acordo com os requisitos de cores personalizadas, exceto para o conjunto de manoplas da 
chave seccionadora externa, cantoneiras de içamento e suportes de içamento.
Todas as peças de aço sem pintura são revestidas para resistência à corrosão.
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Observações:
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Etapa 4: compartimento do barramento de força

O barramento de força fornece várias funções úteis, como cabos de linha de entrada que podem ser terminados diretamente no barramento 
de força. Além disso, o barramento de força de vários gabinetes pode ser unido para formar uma linha eletricamente contínua. Há placas 
traseiras parafusadas com bitola 12 que permitem acesso pela parte traseira. Há placas laterais removíveis em cada lado do gabinete para 
acesso lateral.

Barramento horizontal
O barramento de força horizontal principal está localizado na parte central traseira da estrutura para fornecer distribuição ideal de calor, 
facilidade de manutenção e emenda de fio. O barramento de força é montado na borda de um isolador de suporte de barramento moldado 
em um plano vertical comum. Este método de montagem fornece capacidade superior de resistência a curto-circuito e proteção contra o 
acúmulo de poeira e acompanhamento entre as fases. Deve ser fornecido acesso ao compartimento do barramento pela parte frontal ou 
traseira da estrutura para permitir a instalação e a manutenção regular das conexões de emenda da barra de terra e de alimentação. 
Escolha uma das seguintes correntes nominais de operação: 1200, 2000 ou 3000 A. 

O barramento de força é de liga de cobre estanhado (padrão), mas a opção revestida em prata está disponível. Além disso, para o 
barramento horizontal principal, você escolhe a opção de um barramento isolado. 

O material é um material isolante termorretrátil tipo luva com boa resistência a chamas e propriedades autoextinguíveis. Este material tem 
uma espessura mínima de parede de 1,4 mm (0,055 pol.) e fornece uma resistência dielétrica mínima de 49,5 kV (900 V/mil).

Barramento vertical
Os tubos de subida do barramento de força vertical são fornecidos a partir do barramento de força horizontal principal até os terminais de 
linha da chave seccionadora da gaveta. Os tubos de subida são feitos de liga de cobre estanhado e classificados de acordo com o tamanho 
da gaveta.

Fixação do barramento e do cabo
O trabalho do barramento horizontal/vertical e o cabeamento/barramento na célula de potência principal são fixados e testados de acordo 
com NEMA ICS 3-2 e UL 347 para suportar a energia de passagem permitida pelo maior fusível durante uma falha de curto-circuito.

Barra de terra
A barra de terra padrão é de cobre simples de 9,5 x 51 mm (3/8 x 2 pol.) com uma opção para revestimento de estanho. 

Um terminal mecânico para cabo 8-1/0 AWG ou 6-250 MCM é fornecido na extremidade de entrada do alinhamento.
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Observações:
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Etapa 5: compartimento da célula de potência

A célula de potência é a parte central do controlador. Ela consiste em cinco grupos de componentes básicos:
• Chave seccionadora sem quebra de carga
• Fusíveis de alimentação com limitação de corrente
• Transformador de alimentação de controle
• Contator a vácuo
• Transformadores de corrente

Chave seccionadora sem quebra de carga
A chave seccionadora é uma chave do tipo sem quebra de carga e está disponível 
em versões com fusível grampeado ou aparafusado. A chave seccionadora opera 
junto com o contator e a manopla da chave seccionadora para isolar a célula de 
potência quando essa manopla é colocada na posição OFF.

A porta da célula de potência é intertravada com o mecanismo de manopla para 
evitar que a porta seja aberta quando a célula estiver energizada. O estado da 
chave seccionadora pode ser rapidamente determinado por meio de uma janela 
de visualização de policarbonato.

Recursos padrão
• Trifásico, operação em grupo
• Corrente de carga total de 400, 600 ou 800 A
• Contatos auxiliares

- Dois N.A./dois N.F. são o padrão
- Provisões para três N.A./3 N.F.

• Tipo de contato: cód. cat. 700-CPM
• Classificação de contato: NEMA 2 x A600 e 2 x P600
• Fusíveis grampeados ou aparafusados compatíveis
• Locais com grampos ou parafusos com fusível de linha e de carga
• Elétrica e mecanicamente intertravados quando usados com o contator e o módulo com manopla Allen-Bradley
• O mecanismo de guilhotina isola totalmente a célula de potência do barramento de força de tensão média
• As lâminas de chave são aterradas na posição OFF

Intertravamento mecânico
• Um mecanismo simples, resistente, Direct Drive aumenta a confiabilidade e ajuda a oferecer uma segurança superior ao operador
• Todos os mecanismos de intertravamento mecânico continuam sendo parte do gabinete para minimizar o ajuste de instalação
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Códigos de catálogo

Contatores a vácuo
Contatores a vácuo de alto desempenho e compactos são implementados no 
compartimento da célula de potência dos CCMs de MT CENTERLINE 1500. Esses contatores a 
vácuo são projetados para permitir a ativação e a desativação repetidas da carga 
conectada. Seu projeto compacto e de baixa manutenção também reduz a necessidade de 
remover o contator para substituir os fusíveis de alimentação ou do transformador de 
circuito de controle ou para fazer testes.

Esses contatores são projetados como dispositivos montados fixos para desempenho 
industrial pesado. Este projeto ajuda a reduzir as preocupações com manutenção e 
confiabilidade associadas aos contatores com estilo extração. Além disso, não há 
tentativas de extração e montagens manuais, que requerem uma manutenção de rotina. Os 
contatores são projetados para operar com a família IntelliVAC da Rockwell Automation de 
módulos de controle ou o controle de tipo de relé piloto opcional.

Vantagens
• Projeto leve, compacto
• Manutenção mínima necessária
• Recursos de alta interrupção
• Corrente de corte baixa
• Indicador de desgaste de contato visual (ferramentas de medição não são 

necessárias)
• Intertravamento mecânico para a chave seccionadora sem quebra de carga
• Recuperação dielétrica excelente para uma frequência de comutação alta
• Montagem de única bobina/ímã de núcleo (somente 800 A)
• Porta-fusíveis primários do transformador de alimentação de controle 

(somente 400 A)
• Todos os principais componentes são facilmente acessados pela frente
• Versão do projeto de trava mecânica (opcional)
• Facilmente integrado no circuito de controle com um conector rápido e chicote 

elétrico (opcional)
• Otimizado para complementar os recursos avançados do módulo de controle do IntelliVAC

Seleção de produto de chave seccionadora sem quebra de carga

Dimensão da chave(1)

(1) Classificação encerrada a 40 °C (104 °F).

Opções de chave seccionadora sem quebra 
de carga Código de catálogo 

400 A
Clipes com fusíveis grampeados 1503S-4C
Clipes com fusíveis aparafusados 1503S-4B

600 A
Clipes com fusíveis grampeados 1503S-6C
Clipes com fusíveis aparafusados 1503S-6B

800 A Clipes com fusíveis aparafusados 1503S-8B

450 A

800 A

Aplicações
• Chave a vácuo de média tensão 

(1000 a 7200 V) para cargas de 
partida de motor (assíncronas, 
síncronas)
- Tensão plena
- Tensão reduzida
- Inversores de frequência

• Cargas da unidade do alimentador do 
transformador

• Cargas do capacitor
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Fusíveis de alimentação
Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal R são aplicados com os 
contatores a vácuo de forma que nenhuma corrente de sobrecarga transiente atinja o 
motor.

Fusíveis de alimentação nominal E são implementados em alguns tamanhos de 
controladores de transformador. Ambos os estilos, aparafusado e grampeado, estão 
disponíveis.

Contatores a vácuo cód. cat. 1502

Corrente nominal 
do contator Circuito de controle Tipo de contator a vácuo Código de catálogo Chicote elétrico 

cód. cat. (1)

(1) Se uma célula de potência e um frame 1503F OEM, um painel de controle 1503C ou 1503E forem pedidos, será fornecido um chicote elétrico.

450 A(2)(3)

(2) Os contatores listados incluem clipes de fusíveis integrados para fusíveis primários do transformador de alimentação de controle máx. de 5,0 kV. Mude a quinta posição do código de 
catálogo de “B” para “C” para contatores com clipes de fusíveis de 7,2 kV máx., ex. 1502-V4DCDA-1. Sem custo adicional.

(3) A classificação 450A é aplicável somente para controladores de classe E1. Para controladores de classe E2, a classificação de 400A deve ser considerada para a classificação máxima com 
base na coordenação do fusível de alimentação.

Eletromecânico
Montagem fixa, eletricamente segura(4)(5)

(4) Complete os códigos de catálogo do contator selecionando a classificação de altitude do Apêndice B, ex. 1502-V4DBDA-2. Este código de altitude é válido para contatores de trava 
mecânicos e retidos eletricamente. Se um contator de trava mecânico for usado com controle eletromecânico, selecione o código de altitude 1 a 5. Esses contatores devem ser usados 
somente com controle eletromecânico (relé).

(5) Os contatores retidos eletricamente também estão disponíveis com bobinas de 210 CC (as bobinas de 210 CC não estão disponíveis para contatores de trava mecânica e não são 
necessárias ao usar o controle IntelliVAC). Mude a sexta posição do código de catálogo do contator de “D” para “E” (ex. 1502-V4DCEA-1). Mude a última posição do código de catálogo do 
chicote elétrico de “D” para “E”. Sem custo adicional. 

1502-V4DBDA-__
1503-WHE4D

Montagem fixa, eletricamente segura (descarte rápido)(4)(5)(6)

(6) Para uso como contatores bypass com controladores SMC™-50 cód. cat. 1503E MV.

1502-V4DBDD-__

Montagem fixa, trava mecânica(4) 1502-VC4DBDB-__ 1503-WHM4D

Módulo IntelliVAC Montagem fixa, eletricamente segura(6)(7)(8)

(7) Quando o controle IntelliVAC for usado, selecione o código de altitude zero (0) que permite que o mesmo contator seja usado de -1000 a 5000 m.
(8) Os contatores de fixação elétrica 1502-VC são fornecidos como tipo de saída rápida e os atrasos de saída são controlados pelo módulo de controle IntelliVAC.

1502-VC4DBDA-0 1503-WHE4V
Montagem fixa, trava mecânica 1502-VC4DBDB-0 1503-WHM4V

800 A
Eletromecânico

Montagem fixa, eletricamente segura(4)(5)(6) 1502-V8DXDA-__
1503-WHE8D

Montagem fixa, eletricamente segura (descarte rápido)(4)(5)(6) 1502-V8DXDD-__

Montagem fixa, trava mecânica(4) 1502-V8DXDB-__ 1503-WHM8D

Módulo IntelliVAC Montagem fixa, eletricamente segura(8) 1502-VC8DXDA-__ 1503-WHE8V
Montagem fixa, trava mecânica 1502-VC8DXDB-__ 1503-WHM8V

Fusíveis de alimentação grampeados recomendados

Classificação 
do fusível(1)

Máximo completo 
Corrente de carga (A)

Máximo bloqueado
Corrente do rotor (A)

Fusíveis grampeados

5 kV
Allen-Bradley

Código de peça

5 kV
Mersen

Código de peça

7,2 kV
Allen-Bradley

Código de peça

7,2 kV
Mersen

Código de peça

2R, 70 A 32 160 25173-555-01(2) A480R-2R(2) 80025-650-01(2) A072F1DORO-2R(2)

3R, 100 A 45 235 25173-555-02(2) A480R-3R(2) 80025-650-02(2) A072F1DORO-3R(2)

4R, 130 A 65 325 25173-555-03(2) A480R-4R(2) 80025-650-03(2) A072F1DORO-4R(2)

5R, 150 A 80 405 25173-555-09(2) A480R-5R(2) 80025-650-04(2) A072F1DORO-5R(2)

Grampeado Aparafusado
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6R, 170 A 95 490 25173-555-04(2) A480R-6R(2) 80025-650-05(2) A072F1DORO-6R(2)

9R, 200 A 140 725 25173-555-05(2) A480R-9R(2) 80025-650-06(2) A072F1DORO-9R(2)

12R, 230 A 190 950 25173-555-06(2) A480R-12R(2) 80025-650-07(2) A072F1DORO-12R(2)

(1) Classificação de corrente contínua a 40 °C (104 °F) conforme recomendado pelo fabricante do fusível. A classificação do fusível deve ser reduzida se a temperatura interna exceder 40 °C 
(104 °F). A Rockwell Automation recomenda que a corrente de carga contínua não exceda 80% da classificação do fusível.

(2) Fusível de cilindro único.

Fusíveis de alimentação aparafusados recomendados

Classificação 
do fusível(1)

(1) Classificação em polegadas de corrente contínua a uma temperatura interna de 40 °C (104 °F) conforme recomendado pelo fabricante do fusível. A classificação do fusível deve ser 
reduzida se a temperatura interna exceder 40 °C (104 °F). A Rockwell Automation recomenda que a corrente de carga contínua não exceda 80% da classificação do fusível.

Máximo completo 
Corrente de carga (A)

Máximo bloqueado
Corrente do rotor (A)

Fusíveis aparafusados

5 kV
Allen-Bradley

Código de peça

5 kV
Mersen

Código de peça

7,2 kV
Allen-Bradley

Código de peça

7,2 kV
Mersen

Código de peça

18R, 390 A 280 1450 80025-296-07(4)

(4) Fusível de cilindro duplo. 

A051B1DARO-18R(4) 80025-651-01(4) A072B2DARO-18R(4)

19R, 315 A(2)

(2) 7,2 kV: 300 A. 

275 1470(3)

(3) 7,2 kV: 1455 A

80025-296-10(5)

(5) Fusível de cilindro único.

A051B1DARO-19R(5) 80026-437-01(5) A072B1DORO-19R(5)

24R, 450 A 360 1980 80025-296-08(4) A051B1DARO-24R(4) 80025-651-02(4) A072B2DARO-24R(4)

32R, 600 A 440 2450 80025-296-13(4) A051B2DARO-32R(4) 80026-437-02(4) A072B2DORO-32R(4)

38R, 700 A 525 2820 80025-296-09(4) A051B2DARO-38R(4) 80026-437-03(4) A072B2DORO-38R(4)

48X, 750 A 600 3545 80025-296-12(4) A051B3DARO-48X(4) 80026-437-04(4) A072B3DBRO-48X(4)

57X, 900 A 745 4230 80025-296-11(6)

(6) Fusível de cilindro triplo.

A051B3DARO-57X(6) 80026-437-05(6) A072B3DBRO-57X(6)

Fusíveis de alimentação grampeados recomendados

Classificação 
do fusível(1)

Máximo completo 
Corrente de carga (A)

Máximo bloqueado
Corrente do rotor (A)

Fusíveis grampeados

5 kV
Allen-Bradley

Código de peça

5 kV
Mersen

Código de peça

7,2 kV
Allen-Bradley

Código de peça

7,2 kV
Mersen

Código de peça
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Etapa 5: compartimento da célula de potência
Transformadores de alimentação de controle
O CPT padrão transforma a tensão média primária em uma tensão secundária de 120 ou 
240 V de fase única para executar com eficiência o circuito de controle no 
compartimento de baixa tensão isolado. O CPT apresenta uma precisão padrão de ±4%, 
com a opção de ±1% de precisão por solicitação do cliente.

Como padrão, o CPT tipo seco deve ter 500 VA em tamanho, com capacidade extra de 
aproximadamente 350 VA. São fornecidos fusíveis primários e secundários com as 
dimensões adequadas. Tamanhos opcionais de transformadores de alimentação de 
controle de 1000 VA, 2000 VA e 3000 VA também devem estar disponíveis. O circuito 
secundário do transformador é desconectado do circuito de controle por meio dos 
contatos auxiliares da chave seccionadora para impedir a realimentação através do 
transformador e isolar a célula de potência quando o circuito de controle estiver no modo 
de teste.

Transformadores de corrente
Os CCMs de MT CENTERLINE 1500 usam dois estilos de transformadores de 
corrente; tipo donut e tipo barra. Três de qualquer um dos tipos são usados 
para proteção de sobrecarga e medição. Transformadores de corrente de 
falta à terra opcionais (estilo de sequência zero) também estão disponíveis.

A célula de potência de média tensão inclui três transformadores de 
corrente de capacidade VA suficiente para atender às especificações de 
todos os dispositivos conectados a eles.

Cada transformador de corrente tem a classificação primária dimensionada 
adequadamente em relação à corrente nominal de carga total da carga. 
O transformador de corrente secundário tem uma saída de 5 A e uma 
precisão adequada para o tipo e a quantidade de dispositivos de proteção ou 
de medição conectados a ele. Toda a fiação de controle do transformador de 
corrente é finalizada no transformador de corrente com terminais de 
lingueta de bifurcação do tipo travamento.

Transformador de corrente de falta à terra

A célula de potência tem provisões para localizar um transformador de 
corrente de detecção de falta à terra, estilo toroide (donut), quando o 
recurso opcional de proteção de falta à terra de sequência zero é 
necessário.

Terminações do cabo de carga

Quando são fornecidos transformadores de corrente do tipo barra ou donut, 
os pontos de terminação de carga apropriados são apresentados para 
acomodar terminais com montagem em orifício único ou duplo para 
conectar os cabos de carga.

IMPORTANTE Os transformadores de alimentação de controle podem ser usados 
para medição, mas somente se a precisão da aplicação não exigir 
conformidade com nenhuma classificação de precisão de potencial 
do transformador.
A quantidade/tamanho máximo do CPT disponível em um 
controlador de partida direta com altura dupla classificado como 
7200 V é de duas vezes 500 VA (com fusíveis de alimentação 
aparafusados) ou de uma vez 1000 VA e uma vez 500 VA (com 
fusíveis de alimentação grampeados).
Publicação da Rockwell Automation 1500-SG001E-PT-P - Novembro 2021 25



Etapa 5: compartimento da célula de potência
Dispositivo de aterramento de manutenção de proteção integrada
O dispositivo de aterramento de manutenção de proteção integrada 
(IPMG) é um recurso opcional que fornece um dispositivo de ação de 
encaixe, carregado por mola, sobre o centro, que fornece um caminho de 
aterramento de baixa impedância para todas as conexões de carga nos 
controladores de motores de média tensão CENTERLINE™ cód. cat. 1500/
1900. O dispositivo IPMG pode produzir e suportar correntes de curto-
circuito dentro de suas capacidades, a partir de ambas as direções de 
alimentação dentro do controlador do motor, sem nenhum mecanismo de 
trava. Ele é aplicado para aterrar com segurança as conexões de carga a 
motores trifásicos, transformadores de potência e capacitores de 
potência, garantindo que nenhuma tensão prejudicial seja deixada ou 
torne-se presente nas conexões de carga antes que o pessoal de 
manutenção entre no controlador do motor ou faça a manutenção do 
equipamento no final das conexões do cabo de carga.

O projeto compacto do dispositivo IPMG não compromete sua construção 
robusta e seu desempenho comprovado em condições de operação 
industrial. Precisando de manutenção mínima, este dispositivo operado 
manualmente é controlado do lado de fora dos controladores de média 
tensão padrão e resistente a arco elétrico (ArcShield™). Ele é 
mecanicamente intertravado tanto no contator a vácuo principal quanto 
em nossa chave seccionadora sem quebra de carga. Esses recursos, 
juntamente com seus recursos de alta resistência elétrica e mecânica, 
ajudam a fornecer uma vida útil longa e uma operação confiável e livre 
de manutenção.

Para ajudar a atender aos requisitos do programa de segurança, uma 
indicação visual das posições das lâminas do dispositivo IPMG (ABERTO 
ou FECHADO) está disponível através da janela de visualização padrão na 
porta do compartimento de média tensão. O dispositivo IPMG é montado 
na placa de solo do controlador ou na parte superior do contator a vácuo 
de média tensão principal (para controladores 600/800 A). Ele está 
conectado às três fases de carga dentro do controlador principal usando 
barramentos de cobre. Condutores de aterramento redundantes e 
flexíveis garantem que o caminho de impedância mais baixo até o terra 
seja mantido quando o dispositivo IPMG estiver fechado. Os condutores 
de aterramento flexíveis fornecem baixa impedância de volta à barra de 
terra principal para completar o processo de aterramento (terra).

Dispositivo de aterramento de montagem de proteção integrado
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Etapa 6: compartimento de baixa tensão

O compartimento isolado de baixa tensão permite testar e localizar falhas da célula de potência sem exposição à média tensão. Os 
componentes padrão alojados no painel de baixa tensão são:

• Chave seletora de teste normal off
• Tomada macho de alimentação de teste
• Ponte do retificador
• Relés de controle CR1 e CR2
• Relé(s) de proteção do motor

Relé de sobrecarga eletrônico E300 cód. cat 193/592
O relé de sobrecarga eletrônico E300 é a próxima geração de sobrecarga eletrônica da Allen-Bradley. O projeto modular, as opções de 
comunicação, as informações de diagnóstico, o cabeamento simplificado e a integração com a tecnologia Logix o tornam a sobrecarga ideal 
para aplicações de controle dos motores em um sistema de automação. 

O relé de sobrecarga eletrônico E300 fornece flexibilidade, reduz o tempo de engenharia e 
maximiza a disponibilidade para importantes aplicações de partida de motor.

Projeto modular

Para necessidades de aplicação exatas
• Ampla faixa de corrente
• Vários recursos de detecção
• Expansão de E/S
• Interface do operador

Controle inteligente de motor

Fácil integração do sistema de automação
• Conectividade em rede
• E/S nativa
• Tecnologia DeviceLogix ativada
• Integrado ao Logix
• Modos de operação pré-programados

Informações de diagnóstico

Desempenho do motor do monitor, que inclui:
• Tensão, corrente e energia
• Históricos de desarme/advertência
• Porcentagem de uso da capacidade térmica
• Time To Reset
• Horas de funcionamento
• Número de partidas
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Etapa 6: compartimento de baixa tensão
Módulos de controle do contator IntelliVAC cód. cat. 1503VC
Os controladores IntelliVAC com cód. cat. 1503VC oferecem um meio superior, 
eficiente e flexível para controlar os contatores a vácuo com cód. cat. 1502. A família 
de módulos de controle IntelliVAC oferece uma solução expansível para várias 
aplicações de controle de tensão média. Um chicote elétrico para contatores a vácuo 
1502 é geralmente necessário.

Módulo de controle IntelliVAC

O módulo IntelliVAC fornece recursos básicos de controle para contatores de 400 A, 
450 A e 800 A (trava mecânica e de retenção elétrica) usando um único dispositivo. 
Oferece uma confiabilidade aprimorada a partir de diagnósticos melhores e 
coordenação entre os fusíveis de alimentação e o tempo de saída do contator a vácuo. 
A produtividade é aprimorada usando o tempo de permanência em operação da perda 
de potência (TDUV) e os recursos de controle de refechamento do contator.

• Tensão de entrada universal (110 a 240 CA, 50/60 Hz ou 110 a 250 CC)
• Tempo de coleta consistente do contator a vácuo
• Tempos de saída do contator a vácuo selecionáveis e repetidos (50, 75, 100, 130, 

150, 175, 200 ou 240 ms)
• A compensação de altitude (-1000 a +5000 m) elimina mudanças mecânicas de 

hardware em grandes altitudes (contatores a vácuo de 450 A)
• Lógica do tempo de permanência em operação de perda de potência (TDUV) 

com tempo de saída selecionável (0,2; 0,5; 1,0 ou 2,0 segundos) necessita 
apenas de um capacitor externo

• Recursos de controle de refechamento (proteção anti-kiss e antibomba)
• A indicação de status (LEDs e saídas a relé) permite a integração em um sistema de controle e ajuda na localização de falhas
• Função de jog do motor temporário (entrada separada) para permitir a configuração do processo
• O reinício atrasado do motor impede um ciclo rápido do contator a vácuo, protegendo o motor do conector

Especificações do módulo de controle IntelliVAC

Códigos de catálogo IntelliVAC(1)

(1) Um chicote elétrico é necessário para contatores a vácuo cód. cat. 1502 quando um módulo de controle IntelliVAC é usado.

Tipo de contator a vácuo
1503VC-BMC5 Módulo IntelliVAC Trava mecânica ou mantida eletricamente
Classificações e aprovações

Tensão de entrada
CA 110 a 240 V, 47 a 63 Hz(2)

(2) Todos os valores CA são rms, exceto onde anotado.

CC 110 a 250 V

Corrente de entrada(3)

(3) As correntes máximas mostradas são para os contatores a vácuo de 450 A ou 800 A com cód. cat. 1502. A duração da corrente no estado fechado é de 200 milissegundos.

CA(2)

Energização (máx.) 25 A (1/2 ciclo)
Inativo (máx.) 125 mA
Fechamento (máx.) 11,3 A
Manutenção (máx.) 300 mA
Desarme da trava (máx.) 7,0 A 

CC

Energização (máx.) 25 A 
Inativo (máx.) 35 mA
Fechamento (máx.) 4,8 A
Manutenção (máx.) 100 mA
Desarme da trava (máx.) 3,7 A 

Entradas de comando
CA 70 a 240 Vrms
CC 70 a 250 V

Status dos contatos de saída
CA 250 Vrms, 5 A, carga R; 2 A (reativo), PF = 0,4
CC 30 V, 5 A, carga R; 2 A (reativo), L/R = 7 ms

Padrões e aprovação cULus, CE
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Etapa 6: compartimento de baixa tensão
FLEX I/O cód. cat. 1794
Os módulos de E/S FLEX™ cód. cat. 1794 oferecem flexibilidade para sua aplicação com E/S digital, analógica, Highway Addressable Remote 
Transducer analógica e especializada, com 4 a 32 pontos por módulo. Ele complementa todas as plataformas do controlador da Rockwell 
Automation® e pode se comunicar em EtherNet/IP para uma solução de E/S distribuída. 

FLEX I/O oferece todas as funções de maior E/S baseada em rack sem os requisitos de espaço. O custo otimizado, a flexibilidade, a 
modularidade e a confiabilidade dele o transformaram em uma das plataformas de E/S distribuída mais populares.

Ele ajuda a eliminar várias operações de fiações longas, reduzir terminações, reduzir custos e tempo de engenharia e instalação, bem como 
diminuir de maneira significativa o tempo de parada não programada. 

O sistema FLEX I/O pode se comunicar em EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet e muitas outras redes abertas, incluindo, mas não se limitando 
a, E/S remota, PROFIBUS DP™ e Interbus-S. Você pode selecionar de forma independente a E/S, o estilo de terminação e a rede para atender 
às necessidades de sua aplicação.

PowerMonitor 5000 cód. cat. 1426
A família de medidores PowerMonitor fornece tecnologia 
avançada, resposta rápida e excelente precisão. 

O modelo M5 é a versão básica e fornece uma ampla faixa 
de funcionalidade de medição. 

O modelo M6 expande os recursos de medição do M5 com 
funcionalidade básica de monitoração da qualidade de 
energia, incluindo harmônica até 63rd, formas de onda e 
registro, além de classificação de eventos de qualidade de 
energia.

O modelo M8 adiciona funções avançadas de monitoração 
de qualidade de energia, incluindo oscilações causadas 
por flutuações de tensão, captura transiente de subciclo, 
harmônicas até a ordem 127 e grupos inter-harmônicos 
até a ordem 50. 

A unidade PowerMonitor 5000 comunica os parâmetros de 
energia e alimentação aos controladores, software de IHM 
e outras aplicações pela rede EtherNet/IP.

2
+

2
+

Conectores Flexbus

Adaptador Base terminal Módulo de E/S

Chave seletora

Conectores Flexbus

Réguas de bornesAlimentação de campo de 24 CC
Rede
Conector
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Etapa 6: compartimento de baixa tensão
Observações:
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão

Os Centros de Controle dos Motores (CCMs) de Média Tensão CENTERLINE® 1500 estão disponíveis em formatos de controle que incluem 
gabinetes resistentes a arco elétrico. As opções do controlador incluem controle da tensão total, reversão, tensão reduzida, tensão reduzida 
de estado sólido, multivelocidade e síncrono. Esses controladores incluem chaves de quebra de carga com inteligência integrada e a 
solução de menor custo para aplicações de motor de partida.

Partida direta do motor de uma altura cód. cat. 1512A
• Contator a vácuo montado fixo
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla externa, 

completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal R
• Três transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para controle e 

monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com recursos 

avançados
• Acessórios adicionais do painel de controle de baixa tensão, que incluem:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Projeto de estrutura de duas alturas para dois controladores de motor completos
• Disponível em gabinete ArcShield opcional
• Também disponível em “Prepared Space” (cód. cat. 1512BP) e kits de partida (cód. cat. 1512BS)

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512A

Especificações de partida com cód. cat. 1512A

Capacidade da 
partida(A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

200 800 1000 1250 1500 2250 2500
661 (26)

915 (36) 2311 (91)(1)

(1) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

490 (1075)(2)

(2) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

400 1500 2250 2750 3000 4500 5000
600 2750 3500 4500 5500 8000 915 (36) 611 (1350)(2)

800 3000 5000 6000 7000 9000 1422 (56)(3)

(3) A largura é de 1576 mm (62 pol.) com gabinete ArcShield.
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida da gaveta do alimentador do transformador de partida direta com cód. cat. 1512AT
• Contator a vácuo montado fixo
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal E (fusíveis de alimentação nominal R 

usados para tensões e dimensões do controlador)
• Três transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para controle e 

monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 

recursos avançados
• Acessórios adicionais do painel de controle de baixa tensão, que incluem:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Projeto de estrutura de uma altura para um controlador de motor completo
• Disponível em gabinete ArcShield opcional
• Também disponível como “Prepared Space“ (Cód. cat. 1512AP, somente em 200 A e 400 A) ou kits de alimentador (cód. cat. 1512AU)

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512AT

Especificações de partida com cód. cat. 1512AT

Capacidade da 
partida (A)

Capacidade do transformador (kVA) Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

200 700 1000 1250 2000
660 (26)

914 (36)
2311 (91)(1)

(1) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

 490 (1075)(2)

(2) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

400 1250 2000 2500 2750 4500
600 2250 3000 4000 4500 6500 914 (36)  611 (1350)(2)

800 3000 4000 5500 6000 8000  1422 (56)(3)

(3) A largura é de 1576 mm (62 pol.) com gabinete ArcShield.

2311 (91) 816 (1800)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Controlador de partida direta de entrada para o inversor de frequência de uma altura com 
cód. cat. 1512AD

• Contator a vácuo montado fixo
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente
• Três transformadores de corrente

- Painel de baixa tensão segregado para alojar o fusível de controle de circuito, que inclui:
- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Hardware opcional para controle e monitoração da gaveta
- Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 

recursos avançados:
- Tempo de saída do contator a vácuo selecionável e tempo de acionamento consistente
- Compensação de altitude
- Proteção anti-kiss e antiplugue
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• A saída da gaveta deve ser cabeada para a entrada do inversor de frequência. O cliente é responsável pela interligação entre a gaveta 
do contator de entrada e o inversor de frequência (VFD)

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512AD

Especificações de partida com cód. cat. 1512AD

Capacidade da 
partida (A)

Capacidade do 
transformador (kVA) Dimensões, mm (pol.), aprox.

Peso, kg (lb), aprox.(1)

(1) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

2400 a 6900 V Largura Profundidade Altura
200

Dimensionado com base no 
inversor de frequência e na 
corrente contínua do motor

660 (26)
914 (36) 2311 (91)(2)

(2) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

488 (1075)
400
600 914 (36) 611 (1350)
800 1423 (56)(3)

(3) A largura é de 1576 mm (62 pol.) com gabinete ArcShield.

 816 (1800)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida direta do motor de duas alturas com cód. cat. 1512B
• Contator a vácuo montado fixo
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal R
• Três transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para controle e 

monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 

recursos avançados
• Acessórios adicionais do painel de controle de baixa tensão, que incluem:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Projeto de estrutura de duas alturas para dois controladores de motor completos
• Disponível em gabinete ArcShield opcional
• Também disponível em “Prepared Space” (cód. cat. 1512BP) e kits de partida (cód. cat. 1512BS)

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512B

Especificações de partida com cód. cat. 1512B

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

200 800 1000 1250 1500 2250 2500
915 (36) 915 (36) 2311 (91)(1)

(1) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

802 (1770)(2)

(2) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

400 1500 2250 2750 3000 4000 4000
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida da gaveta do alimentador do transformador de partida direta de duas alturas com 
cód. cat. 1512BT

• Contator a vácuo montado fixo
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal E ou R
• Três transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para controle e 

monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 

recursos avançados
• Acessórios adicionais do painel de controle de baixa tensão, que incluem:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Projeto de estrutura de duas alturas para um controlador de motor completo
• Disponível em gabinete ArcShield opcional
• Também disponível como “Prepared Space” (cód. cat. 1512BP) ou kit de partida (cód. cat. 1512BU)

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512BT

Especificações de partida com cód. cat. 1512BT

Capacidade da 
partida (A)

Capacidade do transformador (kVA) Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

200 700 1000 1250 2000
915 (36) 915 (36) 2311 (91)(1)

(1) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

 802 (1770)(2)

(2) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

400 1500 2000 2500 2750 4000

F1

F1

F1

F2 F2
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Controlador de partida direta de entrada para o inversor de frequência de duas alturas 
com cód. cat. 1512BD

• Contator a vácuo montado fixo
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal R
• Três transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para controle e 

monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 

recursos avançados:
- Tempo de saída do contator a vácuo selecionável e tempo de acionamento consistente
- Compensação de altitude
- Proteção anti-kiss e antiplugue

• A saída da gaveta deve ser cabeada para a entrada do inversor de frequência. O cliente é responsável 
pela interligação entre a gaveta do contator de entrada e o inversor de frequência.

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512BD

Especificações de partida com cód. cat. 1512BD

Capacidade da 
partida (A)

Capacidade do transformador (kVA) Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

2400 a 6900 V Largura Profundidade Altura
200 Dimensionado com base no inversor de 

frequência e na corrente contínua do 
motor1250

915 (36) 915 (36) 2311 (91)(1)

(1) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

802 (1770)(2)

(2) O peso é diferente com o gabinete ArcShield. 

400

F1

F1

F1

F2 F2
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36 Publicação da Rockwell Automation 1500-SG001E-PT-P - Novembro 2021



Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Contator de entrada do inversor de frequência com unidade isoladora de saída 
e cód. cat. 1512DM

• Contator a vácuo montado fixo
• A gaveta com classificação 400 A inclui duas chaves seccionadoras sem interrupção sob carga, 

operadas em grupo, trifásicas e uma manopla externa. Ambas as chaves são mecanicamente 
intertravadas uma com a outra, o contator principal e as portas da célula de potência. As gavetas com 
classificação 600 A e 800 A são intertravadas mecanicamente usando chaves de intertravamento e 
uma manopla externa separada para cada chave seccionadora

• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 
seccionadora

• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente
• Três transformadores de corrente
• Painel de baixa tensão segregado para alojar o fusível do circuito de controle, circuito “NORMAL-OFF-

TEST”, tomada para fonte de alimentação de teste externa, conjunto de bornes de circuito de controle e 
hardware opcional para controle e monitoração da gaveta

• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 
recursos avançados:
- Tempo de saída do contator a vácuo selecionável e tempo de acionamento consistente
- Compensação de altitude
- Proteção anti-kiss e antiplugue

• Barramento adicional de potência de saída de frequência variável (classificação de 1200 A) localizado 
na parte superior do compartimento do barramento de força

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512DM

Especificações de partida com cód. cat. 1512DM

Capacidade da 
partida (A)

Capacidade do transformador (kVA) Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

2400 a 6900 V Largura Profundidade Altura
200/400 Dimensionado com base no inversor de 

frequência e na 
corrente contínua do motor1250

915 (36) 915 (36) 231 (91) 805 (1770)
600 1829 (72) 915 (36) 231 (91) 1228 (2700)
800 2845 (112) 915 (36) 231 (91) 1591 (3500)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Gaveta do contator de saída do inversor de frequência com cód. cat. 1512DO
• Contator a vácuo montado fixo
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Painel de baixa tensão segregado para alojar o fusível do circuito de controle, circuito “NORMAL-OFF-

TEST”, tomada para fonte de alimentação de teste externa, conjunto de bornes de circuito de controle 
e hardware opcional para controle e monitoração da gaveta

• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 
recursos avançados:
- Tempo de saída do contator a vácuo selecionável e tempo de acionamento consistente
- Compensação de altitude
- Proteção anti-kiss e antiplugue

• Barramento adicional de potência de saída de frequência variável (classificação de 1200 A) localizado 
na parte superior do compartimento do barramento de força

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512DO

Especificações de partida com cód. cat. 1512DO

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

2400 a 6900 V Largura Profundidade Altura
200 Dimensionado com base no inversor de 

frequência e na corrente contínua do 
motor12

660 (26)
914 (36) 2311 (91)

488 (1075)
400
600 914 (36) 611 (1350)

M

DOVF1 VF2 VF3
T1

T3

T2

GRD

DO
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Unidade de partida direta de bypass de saída com cód. cat. 1512M com contatores 
a vácuo (FVOP)

• Contatores a vácuo “OUTPUT” e “BYPASS” de montagem fixa
• A gaveta com classificação 400 A inclui duas chaves seccionadoras sem interrupção sob carga, 

operadas em grupo, trifásicas com uma manopla externa. Ambas as chaves são mecanicamente 
intertravadas uma com a outra, o contator principal e as portas da célula de potência. As gavetas com 
classificação 600 A e 800 A são intertravadas mecanicamente usando chaves de intertravamento e 
uma manopla externa separada para cada chave seccionadora.

• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 
seccionadora

• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente
• Três transformadores de corrente
• Dois painéis de baixa tensão segregados para alojar o fusível do circuito de controle, circuito 

“NORMAL-OFF-TEST”, tomada para fonte de alimentação de teste externa, conjunto de bornes de 
circuito de controle e hardware opcional para controle e monitoração da gaveta

• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 
recursos avançados:
- Tempo de saída do contator a vácuo selecionável e tempo de acionamento consistente
- Compensação de altitude
- Proteção anti-kiss e antiplugue

• Barramento adicional de potência de saída de frequência variável (classificação de 1200 A) localizado na parte superior do 
compartimento do barramento de força

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1512M

Especificações de partida com cód. cat. 1512M

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

2400 a 6600 V Largura Profundidade Altura
200/400

Dimensionado com base no inversor de frequência 
e na corrente contínua do motor1

915 (36) 915 (36) 231 (91) 805 (1770)
600 1829 (72) 915 (36) 231 (91) 1228 (2700)
800 2845 (112) 915 (36) 231 (91) 1591 (3500)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida direta do motor com cód. cat. 1506
• Contatores a vácuo montados fixos (avanço e retrocesso)
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal R
• Três transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para controle e 

monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 

recursos avançados:
• Acessórios adicionais do painel de controle de baixa tensão, que incluem:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Disponível para cargas de motores
• Serviço de plugue ou antiplugue
• Contatores intertravados mecanicamente e eletricamente

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1506

Especificações de partida com cód. cat. 1506

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Largura Profundidade Altura
200 800 1000 1250 1500

914 (36)
914 (36)

2311 (91)(1)

(1) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

1770 (802)(2)

(2) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 1422 (56) 2311 (91) 1950 (885)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida de motor de duas velocidades sem reversão com cód. cat. 1522E/F/G
• Contator a vácuo montado fixo
• Ajustes de parâmetro de velocidade HIGH e LOW para enrolamentos separados de duas velocidades, 

partida com cód. cat. 1522E 
• Velocidades HIGH/LOW e ajustes de parâmetro HIGH SPEED SHORTING para polo consequente de duas 

velocidades, partida com cód. cat. 1522F/G
• Chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma manopla 

externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células de potência
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da chave 

seccionadora
• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal R
• Seis transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para controle e 

monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, com 

recursos avançados
• Acessórios adicionais do painel de controle de baixa tensão, que incluem:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Torque constante ou variável e aplicações de HP constante

Especificações de partida com cód. cat. 1522E/F/G

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Largura Profundidade Altura
200 800 1000 1250 1500

915 (36) 915 (36) 2311 (91) 802 (1770)
400 1500 2250 2750 3000
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1522E

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1522E
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Controlador do motor de partida suave eletrônico inteligente SMC-50 com 
cód. cat. 1560F/1562F
O cód. cat. 1562F é um controlador do motor de combinação flexível disponível em duas configurações 
principais:

• Um gabinete modificado de duas alturas (dois controladores completos)
• Uma combinação de um gabinete de partida direta de uma altura e uma gaveta 1560F (um controlador 

completo)

Com base no módulo de controle de motor inteligente SMC™-50, oferecemos vários estilos avançados de 
partida e controle eletrônico do motor:

• Partida suave com impulso de partida regulável
• Parada suave
• Partida/parada do controle da bomba
• Controle de torque
• Início com limite de corrente com impulso de partida regulável
• Aceleração de velocidade linear sem sensores com impulso de partida regulável
• Desaceleração de velocidade linear sem sensores
• Rampa dupla com impulso de partida regulável
• Operação de emergência (partida direta)

O módulo de controle SMC-50 oferece funções avançadas de monitoração/medição e oferece proteção do motor e do controlador. 

O cód. cat. 1562F apresenta os contatores a vácuo de isolamento e bypass. O cód. cat. 1560F é um controlador de reequipamento 
especificamente projetado para se integrar facilmente a uma partida fornecida pelo cliente existente para permitir todos os controles de 
combinação listados nesta seção.

Controladores com cód. cat. 1560F e cód. cat. 1562F

Controlador retrofit Controlador de combinação
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Especificações de partida com cód. cat. 1560F/1562F

Cód. cat Tensão Capacidade da 
partida (A) HP, máx.

Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

Largura Profundidade Altura

1560F

2400
200 800

660 (26)

914 (36) 2311 (91)

363 (800)
400 1500
600 2750 1118 (44) 590 (1300)

3300
200 1000

660 (26) 363 (800)
400 2250
600 4000 1118 (44) 590 (1300)

4160
200 1250

660 (26) 363 (800)
400 2750
600 4500 1118 (44) 590 (1300)

6600
200 2250

914 (36) 636 (1400)
400 4500
600 7500 1118 (44) 590 (1300)

6900
200 2500

914 (36) 554 (1220)
400 5000
600 7500 1118 (44) 590 (1300)

1562F

2400
200 800

914 (36) 914 (36)(1)

(1) Profundidade de 1168 mm (46 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

2311 (91)(2)

(2) Altura de 3264 mm (128,5 pol.) com gabinete ArcShield e conduto.

 636 (1400)(3)

(3) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

400 1500
600 2750 2032 (80) 914 (36) 2311 (91) 1056 (2325)

3300
200 1000

914 (36) 914 (36)(1) 2311 (91)(2) 636 (1400)(3)
400 2250
600 4000 2032 (80) 914 (36) 2311 (91) 1056 (2325)

4160
200 1250

914 (36) 914 (36)(1) 2311 (91) 636 (1400)(3)
400 2750
600 4500 2032 (80) 914 (36)

2311 (91)

1056 (2325)

6600
200 2250

914 (36)
914 (36) 636 (1400)(3)

400 4500
600 7500 2032 (80) 1227 (2700)

6900
200 2500

1575 (62) 914 (36)(1) 2311 (91)(2) 1056 (2325)(3) 
400 5000
600 7500  2540 (100) 914 (36) 2311 (91) 1812 (4000)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1560F

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1562F
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida do motor do reator e autotransformador com reversão e sem reversão de tensão 
reduzida com cód. cat. 1572/1576/1582

• Contator a vácuo montado fixo
• Contatores (1S, 2S e RUN), com operação de transição fechada, de partida direta com 

cód. cat. 1572
• Contatores (1S, FORWARD, REVERSE e RUN), com operação de transição fechada, partida com 

reversão com cód. cat. 1576
• Uma chave seccionadora trifásica, operada em grupo, sem interrupção sob carga com uma 

manopla externa, completamente intertravada com um contator principal e portas de células 
de potência

• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da 
chave seccionadora

• Três fusíveis de alimentação com limitação de corrente nominal R
• Três transformadores de corrente
• Transformador de alimentação de controle com fusíveis primário e secundário
• Painel de baixa tensão segregado para alojamento de hardware padrão e opcional para 

controle e monitoração da gaveta
• Módulo de controle IntelliVAC para cada contator a vácuo, montado no painel de baixa tensão, 

com recursos avançados
• Acessórios adicionais do painel de controle de baixa tensão, que incluem:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Tomada para fonte de alimentação de teste externa
- Conjunto de bornes de circuito de controle

• Serviço médio NEMA, tipo seco, autotransformador com três enrolamentos com taps de 50, 65 e 80%. O tap de 65% deve ser usado, a 
não ser que seja especificado de outra forma.

Especificações de partida com cód. cat. 1572/1576/1582

Tipo de 
controlador

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Largura Profundidade Altura

1572

200 800 1000 1250 1500
1422 (56)

914 (36) 2311 (91)

1703 (3750)
400 1500 2250 2750 3000
600 2250 4000 4500 5500 2032 (80)

2270 (5000)
800 3500 5000 6000 7000

1576
200 800 1000 1250 1500

2032 (80) 1703 (3750)
400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 2540 (100)  2270 (5000)

1582

200 800 1000 1250 1500
1422 (56) 1703 (3750)

400 1500 2250 2750 3000

600(1)

(1) Controladores de 600 A e 800 A requerem um autotransformador cotado separadamente com dimensões mínimas de 1321 x 1168 x 1676 mm (52 x 46 x 66 pol.).

2250 4000 4500 5500 2032 (80)
2270 (5000)

800(1) 3500 5000 6000 7000 2540 (100)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1572

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1576

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1582
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida de motor síncrono tipo escova de partida reversível e não reversível com 
cód. cat. 1906B/1912B

• Os cód. cat. 1906B e 1912B são projetados como uma partida síncrona com reversão e sem reversão 
completa, respectivamente(a)

• Disponível com ou sem amplificador estático
• Apresenta um transformador de alimentação de controle (CPT) com fusíveis primário e secundário 

para converter a tensão de linha em fase única de 120 V para dispositivos de baixa tensão
• Contatores a vácuo montados à frente são implementados na partida com cód. cat. 1906B
• A partida com cód. cat. 1912B exibe contatores a vácuo de avanço e reversão
• Aplicação de campo SyncProIIB padrão e sistema de proteção 

(a) Consulte os recursos padrão fornecidos com os controladores do motor com cód. cat. 1506 e 1512.

Especificações de partida com cód. cat. 1906B

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.(1)

(1) Essas dimensões excluem o amplificador estático.

Peso, kg (lb), aprox.
2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Largura Profundidade Altura

200 800 1000 1250 1500
660 (26)

914 (36) 2311 (91)
490 (1075)

400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 2337 (92) 1619 (3570)

Especificações de partida com cód. cat. 1912B

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.(1)

(1) Essas dimensões excluem o amplificador estático.

Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

200 800 1000 1250 1500 2000 2250
660 (26)

914 (36) 2311 (91)
490 (1075)

400 1500 2250 2750 3000 4500
600 2750 3500 4500 5500

Contatar fábrica
914 (36) 773 (1700)

800 3500 5000 6000 7000 1422 (56)  885 (1950)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1906B 

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1912B
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Partida de motor síncrono sem escova de partida direta com reversão e sem reversão 
com cód. cat. 1906L/1912L

• Os cód. cat. 1906L e 1912L são projetados como partidas síncronas com reversão e sem reversão 
completas, respectivamente(a)

• Disponível com ou sem amplificador estático
• Apresenta um transformador de alimentação de controle (CPT) com fusíveis primário e secundário 

para converter a tensão de linha em fase única de 120 V para dispositivos de baixa tensão
• Contatores a vácuo montados à frente são implementados na partida com cód. cat. 1906B
• A partida com cód. cat. 1912L exibe contatores a vácuo de avanço e retrocesso

(a) Consulte os recursos padrão fornecidos com os controladores do motor com cód. cat. 1506 e 1512.

Especificações de partida com cód. cat. 1906L

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.(1)

(1) Essas dimensões excluem o amplificador estático.

Peso, kg (lb), aprox.
2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Largura Profundidade Altura

200 800 1000 1250 1500
1372 (54)

914 (36) 2311 (91)
1076 (2370)

400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 1880 (74) 1090 (2400)

Especificações de partida com cód. cat. 1912L

Capacidade da 
partida (A)

HP, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox.(1)

(1) Essas dimensões excluem o amplificador estático. 

Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

200 800 1000 1250 1500

Contatar fábrica
660 (26)

914 (36) 2311 (91)
 490 (1075)

400 1500 2250 2750 3000
600 2750 3500 4500 5500 1372 (54)  885 (1950)
800 3500 5000 6000 7000 1880 (74)  1090 (2400)
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1906L 

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1912L
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Etapa 7: tipos de controle de média tensão
Observações:
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Etapa 8: gavetas de linha de entrada

Gavetas de linha de entrada com cód. cat. 1591A/B
• Arranjo do barramento de entrada dos cabos superiores ou inferiores
• Provisão para a porta e o painel de baixa tensão
• Estações de medição CTs e PTs disponíveis
• Ilha de terminal com provisão para várias terminações dos terminais 

de cabo de entrada
• Somente o cód. cat. 1591B vem como uma estrutura de duas alturas; 

também disponível em projetos ArcShield

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1591A/B

Especificações das gavetas de linha de entrada com cód. cat. 1591A/B

Tensão nominal (V) Dimensão da entrada, 
mm (pol.)

Dimensões, mm (pol.), aprox.
Peso, kg (lb), aprox.

Largura Profundidade Altura

2400 a 6900
457 (18) 457 (18)

914 (36)
2311 (91)(1)(2)

(1) Altura de 128 pol. (3264 mm) com gabinete ArcShield e conduto.
(2) Dimensão única disponível para 1591B.

 272 (600)(3)

(3) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

914 (36) 914 (36) 2311 (91)(1) 363 (800)(3)

1118 (44)(4)

(4) A entrada de 44 pol. (1118 mm) só estará disponível quando um barramento de força de 3000 A for usado.

1118 (44) 2311 (91) 545 (1200)

1591A 1591B

L1 L2 L3 TERRA

1L1

1L2

1L3

Linha de 
entrada do 

cliente
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Etapa 8: gavetas de linha de entrada
Chaves com quebra de carga com fusível e sem fusível com cód. cat. 1592BF, 1592F/M e 
1594F/M

• Chave principal com quebra de carga para comutação da fonte de alimentação primária
• Chave com quebra de carga do alimentador para comutação de outras cargas
• Isolamento entre as células de potência superiores e inferiores
• A manopla é completamente intertravada com a porta da célula de potência
• Provisões na manopla para chave de intertravamento
• Uma janela de policarbonato na porta da célula de potência para visualizar a posição da manopla 

seccionadora
• Guarda de proteção nos terminais de linha, dentro da célula de potência, para barrar a tensão média 

quando a porta de energia está aberta
• Alimentadores para estruturas de duas alturas
• Cód. cat. 1592BF — chave com quebra de carga com fusível, projetada como um alimentador para 

estruturas de duas alturas(a)

• Cód. cat. 1592F/M — chave com quebra de carga com fusível, alimentador com fusível, e meios
• Cód. cat. 1594F/M — chave com quebra de carga sem fusível para alimentador e meios

(a) Também disponível como “Prepared Space” (cód. cat. 1592BP) e kits de partida (cód. cat. 1592BS).

Especificações de chave com cód. cat. 1592BF(1)

(1) Um 1592BF ocupa metade de uma estrutura de duas alturas.

Capacidade da 
partida (A)

Capacidade do transformador (kVA) Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.(2)

(2) O peso é diferente com o gabinete ArcShield.

2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura
200 700 1000 1250 2000

914 (36) 2311 (91) 804 (1770)(3)

(3) Inclui o peso da estrutura completa de duas alturas com duas gavetas 1592BF.

400 1500 2000 2500 2750 — 804 (1770)

Especificações de chave com cód. cat 1592F/M e 1594F/M

Capacidade da 
chave (A)

Capacidade da chave, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

600 (1)

(1) Disponível em todas as dimensões, exceto 1200 A em 6600 V e 6900 V.

914 (36)(2)

(2) Se um painel isolado de baixa tensão for necessário, a largura aumentará em 457 mm (18 pol.) e o peso aumentará de acordo com isso.

914 (36)
91 (2311)

804 (1770)
1200 — 1372 (54)(3)

(3) Se um painel isolado de baixa tensão for necessário ou cabos de entrada forem alimentados a partir da parte inferior, a largura aumentará em 457 mm (18 pol.) e o peso aumentará de 
acordo com isso. Se a gaveta com 1067 mm (42 pol.) de profundidade for posicionada em qualquer extremidade das estruturas com 36 pol. (914 mm) de profundidade, a largura aumentará 
em 4 pol. adicionais (102 mm).

1067 (42) 1135 (2500)
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Etapa 8: gavetas de linha de entrada
Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1592BF/1592F

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1592M

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1592F e 1594F

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1592M e 1594M
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Etapa 8: gavetas de linha de entrada
Arranjos de chaves com quebra de carga sem fusível com cód. cat. 1594T
• Chave com quebra de carga, trifásica, operada em grupos com uma manopla externa
• A manopla é completamente intertravada com a porta da célula de potência
• Provisões na manopla para chave de intertravamento
• Porta da célula de potência com uma janela para examinar a posição da chave
• Guarda de proteção nos terminais de linha, dentro da célula de potência, para barrar a tensão média 

quando a porta de energia está aberta

Esquema do circuito de alimentação com cód. cat. 1594T

Especificações de chave com cód. cat. 1594T

Capacidade da 
chave (A)

Capacidade da chave, máx. Dimensões, mm (pol.), aprox. Peso, kg (lb), 
aprox.2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Largura Profundidade Altura

600 (1)

(1) Disponível em todas as dimensões, exceto 1200 A em 6600 V e 6900 V.

914 (36) 914 (36)
91 (2311)

804 (1770)
1200 — 1372 (54) 1067 (42) 1135 (2500)

1L1 1L2 1L3 TERRA
LBS

1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 TERRA
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Etapa 8: gavetas de linha de entrada
Estrutura/Gaveta auxiliar com cód. cat. 1599
• Interior totalmente personalizável (geralmente usado para segurar equipamentos de medição e/ou 

dispositivos de controle de baixa tensão.
• Dimensões equivalentes a outras gavetas com cód. cat. 1500/1900 D x A (914 x 2311 mm [36 x 91 pol.])
• Uma porta grande com altura total está disponível
• Para gabinetes resistentes a arco elétrico, contate seu escritório de vendas local da Rockwell 

Automation ou seu distribuidor local Allen-Bradley

Especificações de partida com cód. cat. 1599

Capacidade da partida (A)
Dimensões, mm (pol.), aprox.

Peso, kg (lb), aprox.
Largura Profundidade Altura

N/A 458 (18) 915 (36) 2312 (91) 273 (600)
N/A 915 (36) 915 (36) 2312 (91) 614 (1350)
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Etapa 8: gavetas de linha de entrada
Observações:
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Etapa 9: opções da porta do compartimento de baixa tensão

Você pode selecionar botões pulsadores, luzes piloto ou chaves seletoras para a porta do compartimento de baixa tensão. As opções variam 
de acordo com o tipo de gaveta de partida que você selecionou. 

Botões pulsadores
• Opções verde/vermelho disponíveis para as seguintes funções:

- Ligado
- Desligado
- Início
- Avanço
- Retrocesso
- Parada de emergência (empurrar/puxar)

Chaves seletoras
• A chave seletora na porta do compartimento LV pode ser usada para 

as seguintes funções:
- Hand-Off-Auto
- Bypass de emergência normal
- Forward-Off-Reverse
- Local-Off-Remote
- Liga/desliga

Luzes piloto
• Luzes piloto(a) disponíveis para indicar:

- Ligado
- Desligado
- Avanço
- Retrocesso
- Operação
- Desarmado
- Falha na malha de corrente

Relé de sobrecarga E300
• Relé de sobrecarga básico E300 com detecção de tensão (se PTs 

especificados)
- Detecção de falta à terra
- Seis entradas de 120 Vca
- Quatro saídas a relé de 120 Vca
- Doze entradas RTD(b)

- Quatro saídas analógicas universais(b)

- Comunicação EtherNet/IP
- Estação de diagnóstico montada em porta

Blocos de teste
• GE PK2 de 4 ou 6 polos

(a) Opções Empurrar para testar disponíveis.
(b) Opção 7FE3B somente.
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Etapa 9: opções da porta do compartimento de baixa tensão
Relé de proteção do motor GE Multilin 369/869(a)

• Entradas RTD e pacote de medição, diagnósticos 
aprimorados

• Dispositivo de monitoração de energia/tensão
• Proteção diferencial
• Entradas de 120 Vca
• Saídas a relé de 120 Vca em forma de C
• Comunicações Modbus TCP/Modbus RTU

Relé de proteção do motor SEL 710(-5)(a)

• Dispositivo de monitoração de energia/tensão
• Entradas de 120 Vca/cc
• Saídas a relé de 120 Vca/cc
• Entradas RTD
• Saída de 4 a 20 mA e comunicações Modbus TCP/IEC 61850
• Entradas de 20 mA/10 V
• Saídas de 20 mA/10 V e comunicações Modbus TCP

Medição digital
• Cód. cat. Allen-Bradley 1426-M5E (-DNT, -CNT) PowerMonitor 5000

- Comunicação ControlNet com módulo de tela 1426-DM
- Comunicação DeviceNet com módulo de tela 1426-DM
- Comunicação Ethernet com módulo de tela 1426-DM

Tipo de painel ou medição do tipo de painel de comando
• Amperímetro CA e chave de amperímetro
• Chave de voltímetro
• Contador de operações
• Medidor de tempo transcorrido

Relés de bloqueio
• Relé de bloqueio com cód. cat. 700DC-PL com um botão pulsador “RESET” na porta de LV
• Relé de bloqueio da série 24 da chave eletrônica, reset manual

(a) As opções variam com base no número de opções. 

Imagens cedidas pela General Electric. A Multilin e o monograma são copyright 
da General Electric Company © 2021.

Imagens cedidas por Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. © 2021. 
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Lista de verificação para seleção de centros de controle dos motores de média tensão
CENTERLINE 1500

Use esta lista de verificação para ajudá-lo a configurar seu Centro de controle dos motores CENTERLINE® 1500. 

Etapa 1: revisar especificações técnicas do CCM

Etapa 2: Seleção das opções de rede e IntelliCENTER®

Etapa 3: selecionar opções de estrutura

Cliente: Usuário:
Escritório:

Certificações e marcações
 Etiquetado UL  NEMA  Nº da especificação 

ICS______
 Certificação CSA  Entrada de serviço  ABS e ABS Shipboard

 Outros (especificar):

Rede incorporada
EtherNet/IP™  Não  Sim
Opções IntelliCENTER
Disco compacto (CD)  Nenhuma  Dados padrão  Software e dados IntelliCENTER

Estrutura
Configuração  Uma altura  Duas alturas
Grau de proteção do gabinete  IP52  IP10  IP21  IP34
Gabinete ArcShield™ (Tipo 2B)  Não (padrão)  Sim
Canaleta de baixa tensão  51 x 102 mm  152 x 152 mm  Caixa de exportação  Resistente a arco elétrico
Temperatura ambiente, máx. _________ °C
Altitude __________________ metros
Pintura externa  ANSI 49 cinza-claro médio  ANSI 61 cinza claro  Outros (especificar):
Pintura interna  Branco brilhante de alta 

visibilidade
 Outros (especificar):

Placa de identificação mestre  Não
 Sim (três linhas; 40 caracteres no máximo por linha)

Linha 1:
Linha 2:
Linha 3:

 Sim (seis linhas; 40 caracteres no máximo por linha)
Linha 1:
Linha 2:
Linha 3:
Linha 4:
Linha 5:
Linha 6:

Letra da placa de identificação 
mestre

 Letras brancas no fundo preto  Letras pretas no fundo branco

Opções  Aquecedor com termostato  Suportes de cabo para canaletas verticais
 Outros (especificar):
Publicação da Rockwell Automation 1500-SG001E-PT-P - Novembro 2021 61



Lista de verificação para seleção de centros de controle dos motores de média tensão CENTERLINE 1500
Etapa 4: compartimento do barramento de força

Etapa 5: selecionar compartimentos da célula de potência

Potência de entrada
Tensão de linha  2400 V  3300 V  4160 V  4800 V

 6000 V  6600 V  7200 V  Outro:
Frequência  50 Hz  60 Hz
Corrente de falha disponível _________ kA
Barramento
Resistência/taxas de falha  50 kA por 1 segundo  50 kA por 3 segundos  80 kA por 1 segundo  100 kA por 1 segundo
Capacidade de barramento de 
força horizontal

 1200 A  2000 A  3000 A

Material do barramento de força 
horizontal

 Cobre, revestimento de 
estanho (padrão)

 Cobre, sem revestimento

Material da barra de terra 
horizontal

 Cobre, revestimento de estanho (padrão)  Cobre, sem revestimento

Terminação da carga
Conexão do cabo de carga de saída  Parte superior  Fundo
Cabo de carga por fase  1  2

Dimensão do cabo: __________________
Chave seccionadora sem quebra 
de carga
Capacidade da chave  400 A  600 A  800 A
Clipes do fusível  Grampeado  Aparafusado
Módulo de manopla da chave 
seccionadora

 400 A  600/800 A

Contatores a vácuo
Corrente nominal  450 A  800 A
Circuito de controle  Eletromecânico  Módulo IntelliVAC
Tipo de contator a vácuo  Montagem fixa, 

eletricamente segura
 Montagem fixa, trava 

mecânica
 Montagem fixa, eletricamente segura 

(desenergização rápida)
Fusíveis de alimentação
Fusível grampeado  2R, 70 A  3R, 100 A  4R, 130 A  5R, 150 A

 6R, 170 A  9R, 200 A  12R, 230 A
Fusíveis aparafusados  19R, 315 A(1)

(1) 300 A, 7,2 kV.

 18 R, 390 A  24R, 450 A  48X, 750 A

 32R, 600 A  38R, 700 A  57X, 900 A
Alimentação de controle
Controle separado  120 V  Outro:
Transformador de alimentação de 
controle

 120 V/s  120/240 V/s  500 VA (padrão)
 1000 VA  2000 VA  3000 VA

Transformador de corrente de 
falta à terra
Estilo  Barra  Donut
Dispositivo de aterramento de manutenção de proteção integrada
Classificação  450 A  600/800 A
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Etapa 6: selecionar componentes de baixa tensão

Etapa 7: selecionar tipo de controle de média tensão

Etapa 8: selecionar as opções de gaveta de linha de entrada

Painel de controle do relé
Tensão  110/120 Vca, 50/60 Hz  220/230 Vca, 50/60 Hz
Tipo de contator  Eletricamente seguro, 450 A  Trava mecânica, 450 A

 Eletricamente seguro, 800 A  Trava mecânica, 800 A
Módulo de controle
Módulo IntelliVAC Tensão de entrada:

 110 a 250 Vca (47 a 63 Hz)  100 a 250 Vcc
Aplicação em alta altitude:
 1001 a 2000 m  2001 a 3000 m
 3001 a 4000 m  4001 a 5000 m

Outros componentes
Relé de proteção do 
motor

 Relé de sobrecarga eletrônico E300  Relé de proteção do motor SEL 710(-5)  Relé de proteção do motor GE Multilin 369/869
 GE Multilin 869 ou SEL 710-5 com 

proteção do motor síncrono
 Aplicação de campo SyncPro IIB e sistema de proteção

Medição  PowerMonitor 5000 cód. cat. 1426  Tipo de painel (3,5 pol.)  Tipo de painel de comando (4,5 pol.)
Interface de rede de 
controle

 Módulo POINT I/O  FLEX I/O  Outro:

Gaveta de partida combinada
Tipo de partida  Partida direta (Uma altura)  Partida direta (Duas alturas)  Partida reversível

 Tensão reduzida, autotransformador  Tensão reduzida, reator  Espaço preparado(1)

(1) Partida direta somente. 

 Tipo escova, síncrono  Sem escova, síncrono  Outro:

Para o barramento de 
força principal
Local do cabo Número da coluna: ________  Parte superior  Fundo Número por fase: __________ Dimensão do cabo: _______________
Terminais  Por outros  Compressão de 

enrolamento
Gaveta de linha de 
entrada
Local do cabo Número da coluna: ________  Parte superior  Fundo Número por fase: __________ Dimensão do cabo: _______________
Terminais  Por outros  Compressão de 

enrolamento
Chave de frenagem da 
carga principal
Ampère Tamanho: ________  Fusível  Sem fusível
Local do cabo Número da coluna: ________  Parte superior  Fundo Número por fase: __________ Dimensão do cabo: _______________
Terminais  Por outros  Compressão de 

enrolamento
Medição de entrada 
Ampère Tamanho: ________  Fusível  Sem fusível
Local do cabo Número da coluna: ________  Parte superior  Fundo Número por fase: __________ Dimensão do cabo: _______________
Transição
Estrutura existente  Número de série:

 Outro – descreva:
Extremidade da carga de saída 
Conexão do cabo de carga  Parte superior  Fundo
Cabos de carga por fase  1  2
Dimensão do cabo de carga Especifique:
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Etapa 9: selecionar opções de porta de baixa tensão
Opções e acessórios
Luzes piloto (LED)  Luz padrão

 Luz de empurrar para testar
 LIGADO  DESLIGADO  AVANÇO
 RETROCESSO  RUN  DESARMADO
 FALHA NA MALHA DE CORRENTE  Sem luz piloto

Botões pulsadores  Verde ligado  Vermelho desligado  Partida verde
 Avanço verde  Retrocesso verde  Vermelho: parar
 Vermelho: parada de emergência  Vermelho: parada de emergência(1)

(1) Aceso quando a alimentação de controle está presente.

 Sem botão pulsador
Chave seletora  HAND-OFF-AUTO  BYPASS DE EMERGÊNCIA NORMAL  FORWARD-OFF-REVERSE

 LOCAL-OFF-REMOTE  LIGA/DESLIGA  Sem chave seletora
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Observações:
Observações do centro de controle dos motores de média tensão CENTERLINE 1500
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Observações do centro de controle dos motores de média tensão CENTERLINE 1500
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Observações do centro de controle dos motores de média tensão CENTERLINE 1500
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Centros de controle dos motores de tensão média CENTERLINE 1500 Guia de seleção

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

Você pode visualizar ou baixar publicações em rok.auto/literature.

Recurso Descrição
Procedimentos de manuseio geral para controladores de média tensão 
publicação MV-QS050

Fornece informações sobre o recebimento, armazenamento e movimento de controladores 
de média tensão

CENTERLINE 200/400 Um gabinete de duas alturas, gabinete padrão e 
resistente a arco elétrico, publicação 1500-UM055

Fornece informações sobre a instalação (padrão e resistente a arco elétrico), manutenção, 
peças sobressalentes e gabinetes ArcShield para controladores de duas alturas 
de 200/400 A

Gabinete de uma altura CENTERLINE 400 A, Manual do usuário do gabinete 
padrão e resistente a arco elétrico, publicação 1512A-UM100

Fornece informações sobre a instalação (padrão e resistente a arco elétrico), manutenção, 
peças sobressalentes e gabinetes ArcShield para controladores de uma altura de 400 A

Gabinete de uma altura CENTERLINE de 600 A, Manual do usuário do gabinete 
padrão e resistente a arco elétrico, publicação 1512A-UM101

Fornece informações sobre a instalação (padrão e resistente a arco elétrico), manutenção, 
peças sobressalentes e gabinetes ArcShield para controladores de uma altura de 600 A

Gabinete de uma altura CENTERLINE de 800 A, Manual do usuário do gabinete 
padrão e resistente a arco elétrico, publicação 1512A-UM102

Fornece informações sobre a instalação (padrão e resistente a arco elétrico), manutenção, 
peças sobressalentes e gabinetes ArcShield para controladores de uma altura de 800 A

Manual do usuário do controlador do motor SMC-50 de média tensão 
CENTERLINE, publicação 1560F-UM001

Fornece informações sobre instalação, comissionamento, programação, medição, 
comunicação, diagnóstico, manutenção, parâmetros e gabinetes ArcShield para 
controladores de motor SMC-50

Contator de média tensão 450 A, Manual do usuário Série G, 
publicação 1502-UM060

Fornece informações sobre manuseio, instalação, manutenção e localização de falhas dos 
contatores de média tensão de 450 A

Manual do usuário do contator de média tensão de 800 A, 2400 a 7200 V 
(Série F), publicação 1502-UM054

Fornece informações sobre manuseio, instalação, manutenção e localização de falhas dos 
contatores de média tensão de 800 A

Manual do usuário do Módulo de controle do contator IntelliVAC, Série F 
publicação 1503-UM060

Fornece informações sobre armazenamento, instalação, comissionamento, localização de 
falhas, peças sobressalentes e descrição do produto para o módulo de controle IntelliVAC 
Série F

Especificações do relé de sobrecarga eletrônico E300/E200, 
publicação 193-TD006

Fornece características gerais, especificações, dimensões, explicação do código de 
catálogo e recursos do produto do relé E300/E200

Manual do usuário do relé de sobrecarga eletrônico E300, 
publicação 193-UM015

Fornece informações sobre a configuração do sistema, modos de operação, funções de 
desarme e advertência, diagnóstico de medição, localização de falhas e diagramas de 
fiação do relé E300

Manual do usuário da gaveta do PowerMonitor 5000, publicação 1426-UM001 Fornece informações sobre instalação, medição, monitoração, manutenção, especificações 
e características gerais do produto para a gaveta do PowerMonitor 5000

Guia de seleção FLEX I/O e FLEX I/O-XT, publicação 1794-SG002 Fornece informações sobre módulos FLEX I/O, adaptadores de comunicação, unidades de 
base do terminal, fontes de alimentação e acessórios

Especificações do botão pulsador de 30 mm, publicação 800-TD009 Fornece especificações técnicas para botões pulsadores, chaves seletoras, luzes piloto, 
dispositivos especializados e acessórios

Manual do usuário de dispositivos de rede EtherNet/IP, ENET-UM006 Descreve como configurar e usar os dispositivos EtherNet/IP para se comunicar com a rede 
EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, ENET-RM002 Descreve conceitos básicos de Ethernet, componentes de infraestrutura e recursos de 
infraestrutura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, 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. 

Listagem de padrões UL para produtos de controle industrial, publicação 
CMPNTS-SR002

Auxilia os fabricantes de equipamento original (OEMs) na construção de painéis, para ajudar 
a garantir que estejam em conformidade com os requisitos da UL.

Padrões, configurações e classificações americanas: Introdução ao
projeto do circuito do motor, publicação IC-AT001

Oferece uma visão geral sobre o projeto de circuito de motor nos Estados Unidos, com base 
nos métodos descritos no Código Elétrico Nacional.

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.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/mv-qs050_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1500-um055_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um100_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um101_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um102_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1560f-um001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um060_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um054_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1503-um060_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td006_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/193-um015_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1426-um001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1794-sg002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/800-td009_-en-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/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/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/cmpnts-sr002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/ic-at001_-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
http://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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Suporte Rockwell Automation
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 os arquivos associados (como Add-on Profile, EDS e DTM) 
e acesse as notas da versão do produto. rok.auto/pcdc

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

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, E300, EnergyMetrix, FLEX, expanding human possibility, FactoryTalk, IntelliCENTER, IntelliVAC, POINT I/O, PowerMonitor, Rockwell Automation, RSView, 
SMC-50 e Studio 5000 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.

Conecte-se conosco.
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