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Novidades

Os centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® 
2500 agora oferecem a última geração de contatores e relés 
de sobrecarga de motores
Os relés de sobrecarga de motores eletrônicos E100™ da Allen-Bradley® 
representam a última geração de nossos relés de sobrecarga eletrônicos de nível 
básico. Os relés de sobrecarga E100 medem com mais precisão a carga de 
corrente do motor e a temperatura do motor do modelo, o que ajuda a proteger os 
motores e evitar tempos de parada não planejados causados pela falha do motor. 
O relé de sobrecarga E100 também pode desenergizar o motor para ajudar a 
minimizar possíveis danos ao equipamento causados por superaquecimento.

O relé de sobrecarga E100-E faz parte do sistema integrado de controle de motor da Rockwell Automation. Ele pode 
ser instalado diretamente nos contatores da IEC de cód. cat. 100-C até 100 A. O relé E100 básico (código de catálogo 
193-EE) oferece desarme Classes 10 e 20 apenas com reset manual. O relé E100 avançado (código de catálogo 193-
1EF) agora oferece desarme Classes 10, 15, 20 e 30 com reset manual ou automático.

Os contatores da IEC 100-E Allen-Bradley são em média 50% mais leves e 25% mais estreitos do que os 
contatores anteriores. Essa redução na dimensão e no peso significa que menos espaço no painel, menos fonte de 
alimentação e menos transformador de controle são necessários. As bobinas eletrônicas universais CA/CC oferecem 
uma economia significativa de energia e uma conexão direta com CLPs para contatores acima de 100 A.

Maior segurança pessoal com a tecnologia SecureConnect™
As gavetas removíveis para o CCM Centerline 2500 estão disponíveis agora com SecureConnect. Com o recurso SecureConnect, você pode 
remover uma gaveta sem abrir a porta dela, o que aumenta a segurança pessoal durante a manutenção ao mesmo tempo em que reduz o 
tempo de parada de produção. O SecureConnect pode ser adicionado a gavetas removíveis padrão de dois a 10 módulos. As gavetas 
SecureConnect atendem aos requisitos da IEC/TR 61641 nas posições Conectada, Teste e Desconectada. A capacidade de remover a gaveta 
com a porta fechada é um requisito específico da IEC 61892, usada pelo setor de petróleo e gás.

A manopla do SecureConnect está localizada fora da porta da gaveta, o que proporciona movimento para todas as posições de operação 
sem ferramentas especiais. A manopla pode ser retraída ou estendida, a segunda opção para ganhar mais força mecânica durante a 
operação. Uma porta de gaveta SecureConnect também apresenta um mecanismo de intertravamento para maior segurança através da 
funcionalidade de travamento e intertravamento sequencial. O mecanismo de intertravamento envolve rotação de 180° e depressão.

Manopla 
estendid
a

Manopla retraída

Mecanismo de 
intertravamento

Um CCM CENTERLINE 2500 com gavetas SecureConnect de dois e quatro módulos
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Centros de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500

O centro de controle de motores (CCM) CENTERLINE® 2500 Allen-Bradley® da Rockwell Automation® usa a tecnologia mais recente em 
dispositivos de controle do motor. O CCM CENTERLINE 2500 é projetado e construído para as necessidades exigentes de mercados globais, 
portanto atende a padrões internacionais.

Centros de controle de motores de alto desempenho
O CCM CENTERLINE 2500 fornece gavetas removíveis ou gavetas fixas opcionais com a linha completa de componentes IEC (Comissão 
Eletrotécnica Internacional), inversores de frequência, partidas suaves e outros dispositivos. O CCM (Centro de controle de motores) 
CENTERLINE 2500 fornece controle inteligente com protocolos de comunicação comuns que são facilmente comunicados em rede no CCM.

Além de uma linha completa de dispositivos de controle do motor, o CCM CENTERLINE 2500 também integra equipamentos de energia. Seu 
CCM CENTERLINE 2500 pode incluir disjuntores a ar, alimentadores, redes elétricas, disjuntores principais e transformadores em um pacote 
de energia integrado de baixa tensão.

Os CCMs CENTERLINE 2500 apresentam:
• Gavetas removíveis ou gavetas fixas
• Alta densidade de gavetas, até 24 gavetas por coluna
• Manoplas rotativas
• Capacidade do sistema de alimentação a três ou quatro fios
• Barramento horizontal montado no centro com até 4.000 A
• Projeto totalmente métrico (dimensões exteriores e hardware)
• Disjuntor a ar de rede elétrica e alimentadores disponíveis
• Recursos de segurança padrão, como zonas livres de arco elétrico, fixação contínua do barramento e conjuntos de garra de energia 

da gaveta isolados, ajudam a proteger os funcionários e mantêm o processo funcionando.
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Centros de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500
Tecnologia IntelliCENTER®
A tecnologia IntelliCENTER aprimora a inteligência do CCM CENTERLINE 2500 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 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 proporciona a melhor janela ao seu CCM. O software pré-configurado fornece ao pessoal de manutenção 
fácil acesso em tempo real às informações essenciais configuradas do CCM CENTERLINE e dados de 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. 

Assistente de integração 
Com o assistente de integração IntelliCENTER, você pode integrar totalmente seus CCMs IntelliCENTER ao software de programação 
Studio 5000®. Esse recurso ajuda a reduzir o tempo de programação ao adicionar 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, incluindo inversores de frequência 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.

Para mais informações sobre os recursos do software IntelliCENTER, consulte a página 16.
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Centros de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500
Tecnologia ArcShield
O CCM CENTERLINE 2500 com ArcShield™ oferece melhor proteção contra os riscos de arco elétrico prejudiciais e ajuda a proteger seu 
pessoal se um arco elétrico ocorrer dentro do CCM. Essa proteção pode ajudar a aumentar a disponibilidade da instalação ao minimizar o 
potencial de danos aos equipamentos.

Embora os operadores e fabricantes de sistemas de baixa tensão estejam cada vez mais focados em segurança, ainda há um risco de 
geração de arco elétrico interno. Para aprimorar a proteção do pessoal e dos equipamentos, a Rockwell Automation testa os CCMs 
CENTERLINE 2500 de acordo com a IEC/TR 61641 ed. 3.0 2014-1, que é um padrão para testes sob condições de arco elétrico causado por 
falha interna.

Para mais informações sobre ArcShield, consulte a página 21.

Para gabinetes IP42, um defletor autofechante próximo à parte 
superior da gaveta ArcShield está disponível para descarregar um 
arco elétrico para longe do pessoal.

Para gabinetes IP42, um sistema de alívio de pressão reforçado 
disponível na parte superior da gaveta ArcShield alivia os gases de 
exaustão para longe do pessoal.

Portas mais espessas com dobradiças reforçadas e travas de porta 
com manutenção da resistência ao arco elétrico mantêm uma porta 
de gaveta ArcShield travada durante uma falha por arco elétrico.
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Uma estrutura de fixação adicional é usada em ambos os lados e 
para todas as travas de porta de uma gaveta ArcShield.

Um sistema de alívio de pressão de interrupção na parte superior da 
gaveta é um recurso-padrão. Nenhum conduto adicional é 
necessário.

Se uma gaveta ArcShield é uma coluna de terminação, são fornecidas 
uma capa isolante e um reforço lateral extra para impedir 
“queimadura indireta” por causa de uma falha por arco elétrico.
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Centros de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500
Processo de seleção 
Use as seguintes seções nesta publicação para selecionar um Centro de controle de motores CENTERLINE 2500.

Etapa 1: Revisar Especificações técnicas do CCM
Determine quais certificações, classificações e outras especificações técnicas são necessárias 
para sua aplicação. A Etapa 1 começa na página 13.

Etapa 2: Seleção da 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 15.

Etapa 3: Seleção da estrutura
Escolha a configuração da gaveta, largura e profundidade da coluna, classificação IP e grau de 
separação. A Etapa 3 começa na página 19.

Etapa 4: Seleção dos sistemas de alimentação
Escolha o sistema elétrico de 3 ou 4 fios, a capacidade dos barramentos de força horizontal e 
vertical, a resistência do barramento e a classificação de resistência a curto-circuito. A Etapa 4 
começa na página 27.

Etapa 5: Seleção dos projetos de gaveta
Escolha a dimensão, o estilo e os meios de desconexão da alimentação da gaveta. A Etapa 5 
começa na página 33.

Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Escolha os tipos de gaveta desde redes e alimentadores, partidas, inversores de frequência, CLPs 
e cargas diversas sem motor. A Etapa 6 começa na página 43.

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 começa na página 75.
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Etapa 1: Revisar Especificações técnicas

As seguintes certificações (2500-CT0xx e MCC-CT0xx) podem ser encontradas na Rockwell Automation® Literature Library: 
https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html.

Padrões EN 60204-1:2006 + A1:2009
EN 61439-1:2011
EN 61439-2:2011

IEC/TR 61641, ED. 3.0 2014-9

Segurança da máquina – Equipamentos elétricos da máquina – Parte 1: Requisitos gerais.
Montagens de quadros de comando e manobra e controles de baixa tensão; Parte 1: 
Requisitos gerais
Montagens de quadros de comando e manobra e controles de baixa tensão; Parte 2: 
Conjuntos de distribuição de cargas de alimentação e acessórios de controle
Conjuntos de distribuição de cargas de baixa tensão e de acessórios de controle inclusos – 
guia para teste em condições de arco elétrico devido à falha interna

Diretrizes da CE 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/35/EU

Diretriz de restrição de substâncias perigosas 
Diretriz EMC
Diretriz de baixa tensão

Certificações e marcações ABS e ABS Shipboard 
Marcação de Conformidade CE
China Compulsory Certificate (CCC) 
DEKRA
EAC
RETIE
Sísmica
Aprovação SII

2500-CT015, 2500-CT016, 2500-CT017, 2500-CT023 e 2500-CT025
2500-CT008 e 2500-CT009
2500-CT010, 2500-CT011, 2500-CT012, 2500-CT013 e 2500-CT022
2500-CT018, 2500-CT019, 2500-CT020 e 2500-CT021 
MCC-CT001
2500-CT024
MCC-CT011 e MCC-CT012
2500-CT014

Tensões nominais Tensão de trabalho normal Ue 
Frequência nominal, fn
Tensão de isolamento classificado, Ui

Até 690 V, trifásico 
50 a 60 Hz
1.000 V, trifásico

Correntes nominais Corrente nominal de operação, Ie 
Resistência de pico de curto-circuito, Ipk 
Corrente suportável de curta duração, Icw
Neutro (N)

Barramento horizontal – até 4.000 A; barramento vertical – até 1.200 A por coluna(1) 
Barramento horizontal até 210 kA
Barramento horizontal até 100 kA por 1 segundo
Carga nominal total ou parcial

(1) Até 600 A superior e inferior, efetivo 1.200 A por coluna.

Espaços e distâncias de fuga Tensão suportável nominal de impulso, Uimp
Grupo Material (Categoria de sobretensão)
Grau de poluição

6 kV, 8 kV ou 12 kV
IIIa (175 </= CTI < 400)
3

Revestimento e material do 
barramento(2)

(2) Revestimento padrão; consulte a Rockwell Automation quanto a opções de revestimento.

Barramento de força horizontal
Barramento de distribuição vertical
Condutor de proteção de terra (PE)

Cobre, revestimento de estanho 
Cobre, revestimento de estanho
Cobre, sem revestimento

Graus de proteção IEC 60529 IP20, IP42 ou IP54
Formas de separação IEC 61439-1 Formas 2b, 3b, 4b Tipo 5 ou 4b Tipo 7
Dimensões da coluna Altura, Largura, Profundidade Consulte a página 21
Gavetas Dimensão do Módulo (aprox.) 

Módulos por Coluna (máx.)
Dimensões das gavetas removíveis

80 mm de altura x 500 mm de largura = 1 módulo 
24 de combinações variadas de gavetas
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 módulos

Tratamentos das Superfícies 
Estruturais

Interior
Exterior

Metal galvanizado Z275 (interior pintado disponível como opção personalizada)
Pintura RAL 7032 Pebble Grey (cores adicionais dispiníveis como opção personalizada)

Meio ambiente Temperatura de armazenamento
Temperatura de operação (ambiente)
Altitude

–25 a +55 °C
-5 a 40 °C(3), com até 95% de umidade sem condensação
Até 1000 m sem redução da capacidade; redução da capacidade acima de 1000 m

(3) A temperatura média ao longo de um período de 24 horas não deve ultrapassar 35 °C.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct015_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct016_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct017_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct023_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct025_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct008_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct018_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct024_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/mcc-ct011_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/mcc-ct011_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/mcc-ct012_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct014_-en-e.pdf
https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html.
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct009_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct010_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct011_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct012_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct013_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct022_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct019_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct020_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct021_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/mcc-ct001_-ru-e.pdf


Etapa 1: Revisar Especificações técnicas          
Observações:
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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 do 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 CENTERLINE 2500 motor control centers with EtherNet/IP 
Network, publicação 2500-TD003. 

Exemplo de uma rede EtherNet/IP

 

753 753

Rede EtherNet/IP™

Estação de trabalho 
de engenharia

IHM da sala de controle 
(PanelView™) Controlador ControlLogix® PC de manutenção

CCM de baixa tensão 
CENTERLINE® 2500

Inversores de frequência 
PowerFlex®

CCM de baixa tensão 
CENTERLINE 2100

CCM de tensão média 
CENTERLINE 1500
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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

A rede EtherNet/IP usa fiação de par trançado de cobre ou fibra. O comprimento máximo da fiação do par trançado de cobre é de 100 m 
entre os dispositivos. Não há comprimento acumulativo para a rede toda. O comprimento do cabo de fibra varia de acordo com o projeto do 
cabo. Todo o cabeamento da EtherNet/IP é de 600 V nominal, o que significa que uma separação dos cabos do motor não é necessária. O 
sistema de cabeamento EtherNet/IP para tecnologia IntelliCENTER foi testado exaustivamente quanto à imunidade a ruído com cabos de 
rede próximos a terminais de motor com alta corrente. A tecnologia IntelliCENTER fornece uma solução de rede robusta. Todos os cabos da 
EtherNet/IP são roteados através da canaleta de controle e de rede e também pela canaleta superior ou inferior do CCM. Todos os cabos são 
roteados por trás das barreiras para isolar o cabo do espaço da gaveta e das canaletas, impedindo danos acidentais. 

Recursos do software IntelliCENTER

O CCM CENTERLINE 2500 está disponível com software IntelliCENTER pré-configurado. O software IntelliCENTER é um pacote de software 
intuitivo adaptado para o seu CCM. O software é uma ferramenta de monitoração e diagnóstico capaz de visualizar, gerenciar e configurar 
múltiplos barramentos 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. 

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

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® EnergyMatrix™.
• Elevation View: uma representação gráfica fácil de identificar de todo o barramento 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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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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Configurações de montagem

Escolha entre duas configurações de montagem, frontal única e frontal dupla (back-to-back).

As colunas frontais únicas são unidas e instaladas lado a lado.

As colunas frontais duplas (back-to-back) são duas colunas separadas, unidas na parte de trás com as placas traseiras removidas. As duas 
colunas possuem sistemas separados de barramento de força proporcionando o mesmo faseamento para todas as gavetas. O barramento 
de força horizontal possui ligação da parte frontal com a traseira, através de um conjunto de junção de barramento em forma de U, 
instalado de fábrica.

Informações sobre embarque das colunas

Uma cantoneira de aço para içamento é fornecida em cada coluna, enquanto uma cantoneira removível para içamento é fornecida em cada 
bloco de embarque de montagem frontal. Duas cantoneiras de içamento são fornecidas em cada coluna back-to-back, enquanto duas 
cantoneiras de içamento contínuas e removíveis são fornecidas em cada bloco de embarque da montagem back-to-back.

Somente configurações de montagem back-to-back de colunas com 600 mm de profundidade são embarcadas de fábrica. As configurações 
back-to-back são possíveis para colunas com 800 mm de profundidade, mas elas deverão ser embarcadas de fábrica como colunas de 
frente simples e, em seguida, montadas no local.

Requisitos de folga

As configurações com um barramento ventilado requerem uma abertura na traseira da coluna. Para mais detalhes, consulte a página 21.

Configuração frontal única Configuração frontal dupla (back-
to-back)
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Construção e dimensões das colunas

Construção da coluna

O projeto rígido dos CCMs CENTERLINE® 2500 ajuda a 
proporcionar uma vida mais longa. As gavetas 
removíveis ainda podem ser instaladas e retiradas, e 
as portas fecham seguramente após anos de serviço 
confiável.

A contenção de falha é aprimorada com duas folhas 
laterais em cada coluna, impedindo que uma falha 
simples ocorra em cascata através da estrutura, 
limitando os danos aos equipamentos.

O tamanho da gaveta é descrito em termos de 
módulos. Cada módulo tem aproximadamente 80 mm 
de altura. As colunas podem acomodar 24 módulos de 
combinações variadas. Para informações sobre a 
profundidade da coluna e larguras de canaleta, 
consulte a página 21.

As colunas são fixadas no local de instalação ao 
parafusar ou soldar juntos os orifícios de 
espaçamento nos canais de montagem.

Coluna removível típica
(Uma coluna fixa típica não possui uma canaleta vertical)

Ângulo de elevação

Placa superior

Placa lateral 
esquerda

Placas terminais da 
canaleta superior

Placa de 
fechamento da 
extremidade 
central

Placas terminais da 
canaleta inferior

Canaleta 
da rede

Barramento de 
força 
horizontal (3)

Barreira da canaleta 
superior

Bandeja da canaleta 
superior

Tampa da canaleta 
superior

Porta da canaleta 
vertical

Conjunto da canaleta 
vertical e suporte da 
gaveta direita

Bandeja de suporte 
de gaveta única

Placas inferiores

Tampa da canaleta inferior

Canais de montagem
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Dimensões da coluna

Todas as dimensões estão em mm.

Peso, kg

Larguras

Altura Profundidade

Espessura, nominal

Largura da 
coluna

Profundidade da coluna

600(1)

(1) Os pesos mostrados são para colunas de CCM com seis gavetas. Muitos 
fatores (número de gavetas, barramento de força horizontal, largura da 
canaleta, profundidade da coluna e embalagem da remessa) afetam o peso 
real. A guia de remessa embarcada juntamente com uma gaveta do CCM 
mostra os pesos de embarque com exatidão.

800(1)

600, 700 350 450

800 400 525

900 450 575

1.000 500 650

500 a 1.000

2.300

600 ou 800

500

200 a 500

35

115

1.980

170

Coluna removível de 600 mm de 
profundidade com uma canaleta 
de 200 mm mostrada

Colunas 
Com canaleta(1)

(1) Adicione 102 mm à largura total para a fixação estrutural externa dos CCMs com 
ArcShield.

Coluna 
Sem canaleta(1)

Largura da gaveta 
fixa ou removível(2)

(2) Disponível de 1 a 24 módulos.

Largura da 
canaleta 

vertical(3)

(3) Larguras mínimas recomendadas para canaletas para as diversas formas de separação:
• Para Forma 3b, 300 mm de largura
• Para Forma 4b Tipo 5, 400 mm de largura
• Para Forma 4b Tipo 7, 500 mm de largura

Largura total 
da coluna

Largura da 
gaveta fixa(4)

(4) Aplica-se para uma coluna completa (24 módulos).

Largura total 
da coluna

500 200 700 500 500
300 800 600 600
400 900 700 700
500 1.000 800 800

900 900
1.000 1.000

Descrição mm
Montagem só 

frontal
Montagem 

Back-to-back

Altura total(1)

(1) Adicione 70 mm para gabinetes IP42 com sistema de alívio de pressão ArcShield™ na 
parte superior; consulte a página 9. Adicione 75 mm para as cantoneiras de içamento na 
parte superior das colunas do CCM; consulte a página 19.

2.300 600 1.200

Altura disponível da gaveta 1.980 800(2)

(2) 4000 Um barramento requer uma abertura de 100 mm atrás da coluna para 
configurações de frente simples e uma abertura de 400 mm atrás da coluna para 
configurações de frente dupla (back-to-back). Nestes casos, adicione a abertura 
necessária para a profundidade geral.

1.600(2)

Canaleta superior horizontal 170

Canaleta inferior horizontal 115

Canal de montagem externo 35

Descrição mm Descrição mm

Placas laterais 
(todas as profundidades) 2 Porta da canaleta 2

Placas traseiras 
(todas as larguras) 2,5 Portas (1 a 22 módulos) 2

Canal de montagem inferior(1)

(1) Dianteira e traseira

3,5 Portas(2)

(2) 1 a 22 módulos

2,5

Placa superior 
(todas as larguras) 2 Portas ArcShield 480 V(3)

(3) 24 módulos

2,5

Placas inferiores 2 Portas ArcShield 480 V(2) 3

Tampas das canaletas 
horizontais 2
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Grau de proteção (Grau de proteção do gabinete)

De acordo com a IEC 60529, as estruturas estão disponíveis com as seguintes classificações IP.
• IP 20
• IP 42
• IP 54

A folha de metal da estrutura possui bordas arredondadas e é hermeticamente encaixada sem folga aparente.

Ambiente de operação (temperatura e altitude)

O CCM destina-se a uso em ambientes com grau de poluição 3 no máximo.

O CCM é projetado para operar em faixa de temperatura ambiente de -5 a 40 °C com até 95% de umidade sem condensação, em 
temperatura média durante qualquer período de 24 horas não excedendo 35 °C.

O CCM é projetado para operar em altitudes de até 1.000 m sem redução de capacidade. Para altitudes acima de 1.000 m, contate seu 
representante Rockwell Automation para informações relacionadas à redução de capacidade.

Revestimento e pintura

O tratamento padrão para peças internas de folha de metal em um CCM CENTERLINE® 2500 é o revestimento de metal galvanizado Z275. 
A estrutura metálica remanescente é submetida a uma limpeza em várias etapas, enxague, cobertura em pó e processo de cozimento, que 
resulta em uma espessura de 20 mícrons (µm) com adesão e resistência a impacto e névoa salina superiores. Esses processos são mantidos 
e controlados pelos padrões de qualidade da ISO 9001.

A cor da pintura externa padrão é cinza claro (RAL 7032). As placas de fechamento, os suportes de canais, as cantoneiras para içamento e as 
tampas dos compartimentos de cabos horizontais são pintadas em cinza escuro (RAL 7021). Cores adicionais da pintura estão disponíveis 
como uma opção de personalização.

Placas de identificação mestre

Quando especificado, a placa de identificação mestre do CCM estará disponível com até cinco linhas de gravação em metal, sendo localizada 
na tampa da canaleta horizontal superior.
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Canaletas

Cada CCM possui canaletas horizontais, verticais, de controle e rede para localização contínua exclusiva dos fios e cabos.

Canaletas horizontais

As canaletas horizontais localizam-se na parte superior e inferior de cada coluna CCM. As canaletas horizontais estendem a largura e 
profundidade totais do CCM. Uma barreira localiza-se na canaleta horizontal superior, proporcionando um ponto de conexão para tomadas 
de rede. A canaleta horizontal superior tem 170 mm de altura, enquanto a canaleta horizontal inferior tem 115 mm de altura. Está disponível o 
acesso total à canaleta da parte frontal à traseira para as colunas CCM com configuração de frente dupla (consecutivas).

As canaletas horizontais possuem coberturas frontais removíveis que são fixadas por meio de parafusos prisioneiros. Aberturas na placa 
lateral da coluna permitem o acesso às canaletas horizontais superior e inferior entre as colunas unidas. As placas são fornecidas para 
proteger essas aberturas para colunas ao final de um barramento de CCM.

As canaletas horizontais são isoladas a partir do barramento de força. Canaletas horizontais para seções de linha de admissão possuem 
profundidade reduzida para manter o isolamento a partir da área da linha de entrada.

Canaleta vertical

A canaleta vertical localiza-se na lateral direita de cada coluna e estende-se a 1.980 mm, entre a canaleta horizontal superior e a inferior. A 
canaleta vertical tem aproximadamente 350 mm de profundidade. As canaletas verticais estão disponíveis em larguras de 200, 300, 400 e 
500 mm. Canaletas mais largas são recomendadas para CCMs com capacidades de barramento maiores e maior densidade de gaveta por 
coluna.

A canaleta vertical é isolada do barramento de força e independente do espaço da gaveta. Canaletas verticais estão presentes somente em 
colunas com gavetas removíveis.

Cada canaleta vertical possui uma porta de aço com múltiplas travas. Os suportes do cabo da canaleta vertical estão disponíveis para ajudá-
lo a manter as canaletas de cabo organizadas.

600 mm de largura 
Coluna fixa

Coluna removível com 
200 mm de largura
Canaleta vertical

Coluna removível com 
300 mm de largura 
Canaleta vertical

Coluna removível com 
400 mm de largura 
Canaleta vertical

Coluna removível com 
500 mm de largura 
Canaleta vertical

Canaleta inferior horizontal

Canaleta superior horizontal

Canaleta 
vertical
Publicação da Rockwell Automation 2500-SG001H-PT-P - Março 2021 23



Etapa 3: seleção da estrutura
Canaleta de controle e rede

Uma canaleta separada e exclusiva isola os cabos de rede opcionais e de 
controle da fiação de alimentação.

A canaleta de controle e rede situa-se na lateral esquerda da coluna no 
espaço da gaveta. As conexões de rede e controle são feitas para gavetas 
removíveis através de receptáculos nesta canaleta.

Formas de separação

Há um isolamento interno e separação entre o seguinte:
• Gavetas individuais
• Gavetas e canaletas
• Gavetas e o sistema de barramento
• Canaletas e o sistema de barramento

Além disso, a canaleta vertical da fiação de alimentação é separada da canaleta vertical para fiação de 
controle e rede.

A separação interna padrão com o CCM é Forma 3b. A forma 4b está disponível através de câmaras de 
cabos separadas em gavetas fixas e instaladas na frame, e caixas individuais para conexões dentro 
das canaletas verticais.

Conector de 
rede

Conector de 
controle

Canaleta de 
controle e 

rede

Forma 4b Tipo 5

Forma 4b Tipo 7

Forma 2b:
• Os barramentos são 

separados das 
gavetas

• As gavetas e os 
terminais não são 
separados

Forma 3b:
• Os barramentos são 

separados das 
gavetas

• As gavetas são 
separadas umas 
das outras

• Os terminais são 
separados das 
gavetas, mas não 
uns dos outros

Forma 4b 
(Tipos 5 e 7 disponíveis):

• Os barramentos são 
separados das 
gavetas

• As gavetas são 
separadas umas das 
outras

• Os terminais são 
separados das 
gavetas, bem como 
uns dos outros
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Tecnologia ArcShield

O CCM CENTERLINE 2500 com ArcShield oferece melhor proteção contra os 
riscos de arco elétrico prejudiciais e ajuda a proteger sua equipe se um 
arco elétrico ocorrer dentro do CCM. Essa proteção pode ajudar a aumentar 
a disponibilidade da instalação ao minimizar o potencial de danos aos 
equipamentos.

O CCM de baixa tensão CENTERLINE 2500 com ArcShield foi testado com 
validação de terceiros em relação ao padrão IEC/TR 61641 que define os 
testes sob condições de arco elétrico devido à falha interna. Testes 
abrangentes conduzidos conforme a Edição 3.0, 2014-1, aprovaram os 
requisitos da Classe A (atende aos critérios 1 a 5) para o barramento 
principal e o lado da linha da gaveta e da Classe C (atende aos critérios 1 a 7) 
para todos os testes de lado da carga da gaveta.

Além dos recursos de segurança padrão integrados a todos os CCMs 
CENTERLINE 2500, a opção ArcShield propicia benefícios extras, incluindo:

• Gabinetes com ventilação frontal especial para proteger o pessoal 
que fica na frente do CCM

• Reforços estruturais adicionais em ambos os lados do gabinete do 
CCM

• Ventilação interna que direciona os gases de escapamento pela 
parte superior do gabinete do CCM e para o sistema de alívio de 
pressão

• Um sistema de alívio de pressão projetado para descarregar os 
gases de escapamento pela parte superior do gabinete, longe do 
pessoal

• Portas mais espessas com dobradiças reforçadas e travas da porta 
de manutenção da resistência ao arco elétrico que podem resistir à alta pressão interna de uma explosão de arco e manter a porta 
travada para o CCM durante uma falha de arco elétrico

• Capas isolantes nas placas de fechamento do barramento horizontal (apenas nas colunas da terminação) que impedem 
“queimadura indireta” de falhas de arco elétrico no compartimento do barramento horizontal

• Fixação estrutural (apenas nas colunas de extremidade) para suportar a pressão interna alta de uma explosão de arco elétrico

Disponibilização de uma tecnologia opcional de detecção de corrente e óptica, proporcionando ainda mais proteção. Para mais detalhes, 
entre em contato com seu escritório de vendas local da Rockwell Automation ou distribuidor local Allen-Bradley.

Sistema de alívio de pressão

Capas isolantes 
(somente colunas 
terminais)

Apoio estrutural 
(somente colunas 
terminais)

Portas mais 
espessas, 
sem abertura, com 
dobradiças 
reforçadas

Travas das portas 
para manutenção 
da resistência ao 
arco elétrico
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Observações:
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Alimentação de controle e entrada

Os CCMs CENTERLINE® 2500 são adequados para sistemas de alimentação conectados em estrela, trifásicos, de três ou quatro fios, com 
tensão nominal de 690 V ou inferior (até 480 V para ArcShield), de 50 Hz ou 60 Hz. Os CCMs CENTERLINE 2500 podem ser usados em sistemas 
de três ou quatro fios, com ou sem barramento neutro opcional. O barramento neutro pode ter carga nominal parcial (half-rated) ou máxima 
(full-rated).

As opções de alimentação de controle incluem CC ou 50/60 Hz CA, conforme necessário. A tensão de controle pode ser derivada da 
alimentação da linha através de transformadores de controle central ou individual, bem como fonte de alimentação CC ou fase-neutro. A 
tensão de comando também pode ser fornecida remotamente a partir do CCM.

Sistema do barramento de força

O CCM conta com o consagrado sistema de barramento de força 
CENTERLINE da Allen-Bradley®. O barramento de força horizontal 
está instalado próximo ao centro vertical da estrutura, 
proporcionando excelente dissipação de calor, distribuição de 
energia e facilidade de manutenção e instalação. Ele está instalado 
em canais embutidos do suporte de barramento para proteger 
contra o acúmulo de poeira e para fazer rastreamento entre as 
fases. O barramento de força horizontal também fica melhor isolado 
das canaletas que podem ser acessadas para fiação.

O sistema de barramento de força é sustentado, amarrado e isolado 
por um suporte de barramento moldado feito em material não 
rastreável de poliéster de vidro altamente resistente. O barramento 
de força horizontal está instalado na borda, em um plano vertical, 
proporcionando máxima resistência contra forças magnéticas. Os 
barramentos de força verticais são continuamente fixados e 
encapsulados por uma cobertura de barramento moldada em 
policarbonato, isolando o barramento de força de outras fases verticais e do barramento de força horizontal.

O barramento de força vertical fornece distribuição de alimentação acima e abaixo do barramento horizontal montado no centro, dobrando 
efetivamente a capacidade em cada coluna.

Este recurso também ajuda a habilitar um arranjo de gavetas irrestrito.

O barramento de força vertical e horizontal é fixado junto com um conjunto de dois parafusos. Esta conexão de dois parafusos ajuda a 
minimizar a probabilidade de “pontos quentes” A conexão do barramento de força vertical para horizontal, que vem de fábrica, é apertada 
por meio de um sistema computadorizado de torque.

A zona livre de arco elétrico é parte de um circuito no interior do conjunto, onde não é possível aplicar um cabo de ignição sem destruir o 
material de isolamento nos condutores.

As zonas livres de arco elétrico elétrico padrão do CENTERLINE 2500 incluem:
• Os barramentos verticais são completamente cercados pela cobertura e suporte de barramento isolados.
• Guilhotinas automáticas são fornecidas com a oferta padrão do produto.

Recursos padrão do 
barramento vertical

Conexão de dois parafusos
• Conexão do barramento de força vertical para 

horizontal
• Minimiza a probabilidade de “pontos quentes”
• Não exige manutenção periódica

Guilhotinas automáticas
• Abertas quando uma gaveta extraível é inserida; 

fechadas quando a gaveta é removida.
• Isola com segurança o barramento vertical quando 

uma gaveta extraível é removida.
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• As guilhotinas automáticas abrem conforme as gavetas extraíveis são inseridas e fecham quando a gaveta é removida. Este 
recurso de segurança possibilita que o barramento vertical fique imediatamente isolado quando uma gaveta extraível for removida.

• O lado da alimentação das gavetas extraíveis de saída usa cabos duplamente isolados que atendem aos requisitos da IEC 61439-1.
• O invólucro isolado das garras possibilita um percurso isolado e separado para cada fase.

Barramento de força horizontal

O material padrão do barramento de força horizontal é a liga de cobre estanhado.

Barramento de distribuição vertical

O barramento de distribuição vertical de liga de cobre estanhado é cilíndrico para 
proporcionar o contato ideal com as garras da gaveta de plug-in.

O barramento padrão de distribuição vertical tem uma capacidade de 300 A acima e 
abaixo do barramento de força horizontal para uma capacidade efetiva de 600 A. Está 
disponível um barramento opcional de distribuição vertical com capacidade de 600 A 
acima e abaixo do barramento de força horizontal para uma capacidade efetiva de 
1.200 A.

Barramento neutro

O barramento horizontal neutro opcional é fornecido em toda a largura do CCM, acima ou 
abaixo do barramento de força horizontal.

O barramento neutro horizontal está disponível com meia corrente nominal ou corrente 
nominal completa e corresponde ao material e às especificações do barramento de força 
horizontal.

O barramento neutro vertical é ligado ao barramento neutro horizontal e proporciona uma 
conexão neutra para as gavetas ao longo da coluna.

O barramento neutro é fixado da mesma forma que o barramento de força horizontal e vertical.

Capacidade do 
barramento

Quantidade de 
barramentos Dimensões do barramento (mm)

Capacidade de interrupção(1)

(1) Capacidade de interrupção são para curto-circuito (lcw) e para pico de curto-circuito (lpk). As correntes nominais de curto-circuito são mostradas como kA máximo por 
segundo (“s” na coluna da tabela).

lcw 50 kA/1 s 50 kA/3 s 50 kA/3 s 80 kA/1 s 100 kA/1 s
lpk 110 kA 176 kA 220 kA 176 kA 220 kA

800 A 1 10 x 100 √ —

— —

1.250 A 1 6 x 100 √ √ √
1.600 A 2 6 x 100 √ √ √

2.000 A 1
1

6 x 100
10 x 100

√
√

√
√

√
√

2.500 A 2 10 x 100 √ √ √
3.200 A 3 10 x 100 com espaçadores de 10 mm √ √ √ √ √
4.000 A 4 10 x 100 com espaçadores de 10 mm √ √ √ √ √

Barramento neutro e horizontal na parte traseira da gaveta do 
CCM (placa traseira da gaveta do CCM removida)
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Condutor terra de proteção

O condutor terra de proteção (PE) horizontal, juntamente com o condutor PE vertical para gavetas removíveis formam um circuito completo 
de aterramento interno.

Condutor PE horizontal

O condutor PE horizontal é de cobre não revestido (padrão) ou de liga de cobre estanhado 
(disponível mediante pedido) e está localizado na canaleta horizontal inferior. O condutor 
PE horizontal é contínuo para a largura da coluna e consiste em um, dois ou três 
condutores de 6 x 50 mm. O condutor PE horizontal possui 12 orifícios ao longo do 
comprimento do barramento para terminação dos condutores PE do motor.

Um terminal mecânico do tipo pressão está instalado no condutor PE horizontal na coluna 
da linha de entrada.

Condutor PE vertical para gavetas removíveis

O condutor PE vertical para todas as gavetas removíveis é de cobre não revestido e está 
mecanicamente conectado à barra de terra horizontal para formar um sistema completo 
de aterramento interno em cada coluna padrão. O condutor PE vertical, em combinação 
com o contato PE da gaveta, estabelece uma operação sequenciada da conexão PE com 
relação às conexões de alimentação. Esta conexão mantém a gaveta removível aterrada 
continuamente através do processo de inserção ou remoção da gaveta.

Condutor PE vertical para cargas de clientes 
(disponível como opção)

O condutor PE vertical opcional de cargas de clientes está conectado ao condutor PE 
horizontal. Este condutor PE vertical fornece um ponto de terminação para o cabo de 
aterramento de carga adjacente à gaveta. Sem esta opção, o cliente deve conectar ao 
condutor PE horizontal na parte inferior da coluna. O condutor PE vertical para cargas de 
clientes pode ser de cobre não revestido ou de liga de cobre estanhado.

Vertical
Condutor PE

para cargas do
cliente

(opcional)

Condutor PE 
vertical para 
gavetas 
removíveis

Condutor PE horizontal
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Observações:
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Etapa 5: seleção dos projetos de gaveta

Todas as gavetas contam com placas sólidas inferiores e bandejas de suporte para minimizar a propagação de falhas de uma gaveta para 
outras dentro da coluna.

Dimensão da gaveta
A dimensão da gaveta é descrita em módulos. Um módulo tem aproximadamente 80 mm de altura x 500 mm de largura. Cada coluna do CCM 
pode acomodar 24 módulos.

Estilo da gaveta
As gavetas estão disponíveis da seguinte forma:

• Gavetas removíveis padrão: podem ser removidas da estrutura e possuem uma corrente nominal máxima de 225 A.
• Gavetas removíveis com SecureConnect™: podem ser removidas da estrutura enquanto a porta SecureConnect permanece 

fechada, o que aumenta a segurança do pessoal.
• Gavetas fixas: são permanentemente instaladas no frame do centro de controle de motores O barramento de força vertical 

fornece a distribuição de alimentação acima e abaixo do barramento horizontal montado no centro, efetivamente dobrando a 
capacidade em cada coluna.

Gavetas removíveis padrão
Gavetas removíveis consistem na gaveta, na bandeja sólida de suporte da gaveta e na porta da gaveta. As gavetas extraíveis ficam retidas 
de forma segura na coluna quando inseridas e são projetadas com um intertravamento para ajudar a prever que as gavetas não sejam 
inseridas ou removidas quando os meios de desconexão da alimentação estiverem na posição ON/I. Não são necessárias ferramentas para 
inserir ou retirar as gavetas extraíveis.

As gavetas extraíveis são caracterizadas por poderem liberar as conexões de linha, carga, controle, de rede e terra de proteção (PE) usando 
as alavancas de extração. As conexões de controle e carga de saída estão na canaleta vertical. Você pode especificar acesso pela parte 
superior ou inferior. Não existem outras conexões a serem feitas na gaveta.

Para maior segurança, a conexão PE é contínua, estando a gaveta na posição conectada, de teste ou desconectada.

Gaveta de 2 módulos

Gaveta de 1 módulo

Gaveta de 4 módulos

Gaveta de 8 módulos

24 módulos
Total

Gaveta de 1 módulo

Gaveta de 4 módulos
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Exemplo de uma gaveta removível padrão, de um módulo

As gavetas removíveis utilizam dispositivos corrediços de baixo atrito 
para alinhamento e uma alavanca de extração mecânica para fácil 
inserção e remoção da gaveta. A alavanca de extração conta com um 
mecanismo de bloqueio que o usuário desengata para mudar de 
posição. Detentores físicos estão presentes para ajudar a confirmar se 
a gaveta está fixa em cada posição.

Alavanca de extração

Gavetas removíveis possuem quatro posições operacionais: 
conectada, de teste, desconectada e liberada. Consulte as descrições 
abaixo para mais informações sobre os recursos de cada posição.

Conectada– As conexões de linha, carga, controle, rede e PE estão 
todas ativadas. O fechamento da porta da gaveta ajuda a garantir que 
a alavanca de extração está na posição conectada. Para engatar o 
intertravamento ou colocar os meios de desconexão da alimentação 
na posição ON/I, a porta da gaveta deve estar totalmente fechada.

Teste – As conexões de controle, rede e PE estão ativadas. As 
conexões de linha e carga estão isoladas. Nesta posição, é possível 
verificar a fiação de controle e de rede. As gavetas podem ser travadas 
nesta posição com a alavanca de extração.

Desconectada – Uma posição isolada em que a gaveta permanece 
alojada na coluna e a conexão PE está ativada, mas não há outras 
conexões presentes. As gavetas podem ser travadas na posição 
desconectada com a alavanca de extração.

Liberada – As gavetas removíveis podem ser removidas das colunas 
para isolá-las das conexões. As gavetas liberadas podem ser travadas 
por meio da alavanca de extração para ajudar a proteger contra 
inserção.

Posições de operação das gavetas removíveis padrão

Posição de operação
Conexão presente Posição com 

travamentoLinha Carga Controle Rede PE

Conectada (1)

(1) A gaveta pode ser travada quando a porta estiver fechada.

Teste — —

Desconectada — — — —

Liberada A gaveta é removida da coluna; 
as conexões não estão presentes.

Alavanca removível na posição Conectada.

Alavanca removível na posição Teste (e bloqueada).

Alavanca removível na posição Desconectada (e bloqueada).

Alavanca removível na posição Liberada (e bloqueada).
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Conexões de rede e controle

As conexões de rede e controle são feitas automaticamente para gavetas removíveis. 
Um plugue conector de 15 pinos, de capacidade de 10 A, é usado para conexões de 
controle. As conexões de rede são feitas através de um conector separado. Os 
conectores de controle e rede utilizam um mecanismo acionado por mola para ajudar 
com a conexão adequada.

Gavetas removíveis com SecureConnect
O SecureConnect™ pode ser incluído em gavetas removíveis padrão com tamanhos de 
2 a 10 módulos. Gavetas removíveis com SecureConnect possuem as mesmas quatro 
posições de operação que as gavetas removíveis padrão. Para informações sobre os 
recursos de cada posição de operação, consulte Alavanca de extração na página 34.

Diferente das gavetas removíveis padrão, as gavetas SecureConnect possuem a 
manopla no exterior da porta. Portanto, você consegue liberar as conexões de linha, 
carga, controle e rede enquanto a porta da gaveta está fechada.

Portas cegas estão disponíveis para substituir uma gaveta SecureConnect quando 
esta gaveta é removida temporariamente do CCM. Para mais segurança, as gavetas 
SecureConnect com tamanhos de 6 a 10 módulos incluem travas adicionais nas 
portas. 

Gavetas removíveis com SecureConnect possuem travas das portas maiores. Para 
mais informações, consulte Travas das portas na página 38.

Gavetas fixas
As gavetas fixas não podem ser movidas ou reposicionadas depois de instaladas na 
coluna. Para gavetas com dimensões de 12 módulos ou acima, o projeto da gaveta fixa 
é padrão. As conexões de linha, carga, PE e de controle estão ligadas diretamente nos 
componentes. As conexões de rede podem ser feitas através de bornes plug-in ou 
fixos. A quantidade de corrente captada pelas gavetas fixas é determinada pela 
tensão nominal do barramento de força horizontal.

Conexões da gaveta

Conexão

Tipo de gaveta

Removível(1)

(1) Aplica-se às gavetas removíveis padrão e às gavetas removíveis com 
SecureConnect.

Fixa

Carga

Linha

PE

Comando

Rede

Posições em operação • Conectada
• Teste
• Desconectada
• Liberada

Fixa

Dimensões de módulos 
disponíveis 1 a 12 2 a 24

Conexão de controle
Conexão de 
rede

Foto acima: gaveta SecureConnect de quatro módulos na posição Teste
Foto abaixo: porta de zona cega de quatro módulos como substituição temporária

Gaveta fixa montada, 6 módulos
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Manoplas rotativas
As manoplas rotativas são alavancas rotativas para serviço pesado, que são fornecidas para controlar os meios de desconexão da 
alimentação em cada gaveta. Quando a porta da gaveta é fechada, a manopla é acoplada com os meios de desconexão da alimentação.

A manopla pode ser travada na posição OFF/O utilizando até três cadeados de manilha (cada um com 8 mm de diâmetro). A manopla pode 
ser modificada para habilitar o travamento na posição ON/I.

A manopla da gaveta é intertravada com a porta da 
gaveta para ajudar a proteger contra a abertura da 
porta, a menos que os meios de desconexão da 
alimentação estejam na posição OFF/O. Um mecanismo 
de cancelamento operado externamente fornece acesso 
à gaveta sem interromper o serviço. A manopla é 
intertravada com a gaveta para que esta não possa ser 
inserida ou extraída com a manopla na posição ON/I.

Meios de desconexão da alimentação da gaveta
A seccionadora da gaveta está disponível como uma seccionadora com disjuntor ou seccionadora fusível opcional. As capacidades de 
interrupção das gavetas de partida combinada baseiam-se nos dispositivos de proteção contra curto-circuito e componentes selecionados.

Disjuntores

Os disjuntores Allen-Bradley® são fornecidos como meios de desconexão da alimentação para gavetas com um disjuntor principal. 
Protetores de circuito de motor cód. cat. 140MG são usados para gavetas de controle do motor com combinação. Disjuntores de proteção do 
motor cód. cat. 140MG e disjuntores de caixa moldada cód. cat. 140G são usados para gavetas do alimentador.

Chaves seccionadoras

Quando especificado, serão fornecidas chaves seccionadoras cód. cat. 194R™. Quando especificado, serão fornecidos fusíveis BS 88 ou DIN.

Conjunto das garras

Conjunto de garras de alimentação para 2 a 12 módulos

O invólucro das garras de alimentação com duas peças é feito em material de 
poliéster de vidro non-tracking e altamente resistente, oferecendo uma via 
isolada e separada para cada fase.

A conexão do cabo de alimentação nas garras de plug-in é feita por meio de uma 
conexão crimpada livre de manutenção. Não há fiação exposta na parte de trás 
da gaveta entre os meios de desconexão da alimentação e as garras de plug-in.

Manoplas rotativas não são mostradas em escala.

Garras de alimentação para 
gavetas de 2 a 12 módulos (quarto 
polo opcional não mostrado)
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As garras de alimentação plug-in da gaveta são classificadas como 225 A para 2 a 12 módulos. As garras são feitas em liga de cobre 
estanhado para uma conexão de baixa resistência e são projetadas para apertar durante surtos pesados de corrente.

As garras de alimentação plug-in da gaveta de livre flutuação e auto alinhamento são sustentadas por  travas com mola em aço inoxidável, 
proporcionando e mantendo uma conexão de quatro pontos e de alta pressão com o barramento de força vertical.

Conjunto de garras de um módulo

O conjunto de garras de um módulo consiste em uma tomada para as 
conexões de linha e carga que se conectam a uma subplaca ligada ao 
barramento de força vertical. Os dois pinos-guia ajudam a alinhar o 
conector adequadamente. Devido à conexão da subplaca, as gavetas de 
um módulo deverão ser instaladas em pares.

As garras das gavetas de um módulo são classificadas em 32 A.

Conjunto de garras de neutro

O conjunto de garras de neutro pode ser fornecido em gavetas removíveis para sistemas de 4 fios. O conjunto de garras de neutro possui o 
mesmo projeto e recursos que o conjunto de garras de alimentação, mas é uma peça separada.

Contato do terra de proteção (PE)

É fornecido um contato PE de cobre não revestido nas gavetas removíveis. Este contato estabelece uma conexão com o circuito PE antes 
que outras conexões sejam feitas e é a última conexão removível a ser desconectada.

Portas da gaveta
Gavetas fixas padrão e gavetas removíveis padrão: as portas são montadas no frame da coluna com dobradiças de carga pesada. Os 
pinos de dobradiça são removíveis. As travas são de quarto de volta. Estações de controle para dispositivos-piloto e botões de reset 
externos de baixo perfil para relés de sobrecarga geralmente estão instalados na porta da gaveta fixa. 

Para mais informações sobre dispositivos-piloto e estações de controle, consulte a página 39.

Gavetas removíveis padrão e gavetas fixas ArcShield™: portas mais espessas são montadas no frame da coluna com dobradiças de 
carga pesada. Os pinos de dobradiça são removíveis. As travas especiais são de quarto de volta em estágio único, projetadas para conter a 
força de uma falha por arco elétrico.

Para mais informações sobre gavetas ArcShield, consulte as páginas 9 e 25.

Gavetas removíveis SecureConnect: as portas são montadas na gaveta e removidas com ela. As portas possuem dobradiças para serviço 
pesado conectadas à gaveta para a opção de abrir a porta sem remover a gaveta da coluna. Os pinos de dobradiça são removíveis. As travas 
especiais resistentes a arco elétrico possuem um cilindro mais profundo com uma operação de quarto de volta de dois estágios. Uma porta 
de zona cega também está disponível para substituir a porta de uma gaveta SecureConnect quando ela é removida temporariamente do 
CCM.

Para mais informações sobre gavetas SecureConnect, consulte as páginas 3 e 35.

Para mais informações sobre as três travas de porta disponíveis, consulte a página 38.

Pino 
guia

Pino 
guia

Contato PE

Garra de 
alimentação

Gaveta de um módulo removível
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Travas das portas

Há dois tipos de travas disponíveis para as portas. Os CCMs padrão CENTERLINE® 2500 possuem travas de portas com um quarto de volta. Se 
você selecionar um CCM com ArcShield, ele possuirá travas das portas com manutenção da resistência ao arco elétrico.

Travas das portas (padrão)

As travas das portas são fornecidas na gaveta e nas portas da canaleta vertical para manter a porta fechada e 
isolar a coluna do contato com o pessoal. As travas das portas podem ser fechadas ou abertas girando a trava 
em ¼ de volta. Uma seta no cabeçote da trava da porta indica a posição da trava.

Travas ArcShield e SecureConnect

Travas de alívio de pressão são fornecidas para gavetas ArcShield™ e SecureConnect™. Essas travas 
ajudam a proteger o pessoal que estiver próximo a um CCM caso ocorra uma falha de arco elétrico 
quando as portas da estrutura forem fechadas e travadas. Travas de alívio de pressão podem ser 
travadas ou liberadas girando a trava em ¼ de volta.

Placas de identificação da gaveta

Estão disponíveis placas de identificação das gavetas, podendo acomodar três ou quatro linhas de gravação.

• Placas de identificação acrílicas gravadas — com letras pretas
• Placas de identificação fenólicas gravadas — brancas com letras pretas 

As placas de identificação são fixadas com dois parafusos de aço inoxidável autorroscantes.

Alimentação de comando
A alimentação de comando da gaveta é especificada como 24 Vcc ou 110, 115, 120, 220, 230 V ou 240 Vca, ou outras, conforme necessário.

A alimentação de controle da gaveta normalmente é fornecida por uma gaveta simples de transformador com alimentação de controle 
central dentro de cada barramento de CCM, para que a função de teste das gavetas extraíveis possa funcionar de modo mais efetivo. A fonte 
de controle central opera em tensão de linha com uma opção para fusível de controle com ponto comum.

Transformadores individuais de circuito de comando, instalados em cada gaveta, estão disponíveis como opcionais. Uma perna da lateral 
secundária do transformador de circuito de comando está com fusível, enquanto a outra perna está conectada ao PE. Proteção primária é, 
então, fornecida por meio de fusível primário. Esta fonte opcional de alimentação de comando trole não é compatível com a posição de teste.

Fiação de comando

A fiação de controle é com cabo trançado de cobre e classificado para 105 °C. Os marcadores da fiação são do tipo luva; o isolamento 
termorretrátil é opcional.

Trava da porta padrão

ArcShield 
Trava da porta

SecureConnect 
Trava da porta
38 Publicação da Rockwell Automation 2500-SG001H-PT-P - Março 2021



Etapa 5: seleção dos projetos de gaveta
Fiação de alimentação

A fiação de alimentação é em cabo trançado de cobre e classificada para 145 °C. A fiação de alimentação é dimensionada para atender à 
corrente nominal da gaveta, com uma dimensão mínima de 6 mm2.

Dispositivos-piloto

Os dispositivos-piloto estão alojados em uma estação de comando instalada na 
porta. Cada estação de comando pode acomodar até quatro dispositivos de 22 mm. 
Dependendo do tamanho da porta e dos requisitos de aplicação, mais de quatro 
dispositivos-piloto podem ser instalados em uma porta.

As estações de comando são equipadas com um plugue de conexão rápida para 
facilitar a conexão e desconexão da fiação de controle.

A estação de comando é removida facilmente com os parafusos prisioneiros. Caso 
uma estação de controle seja removida, as placas de fechamento estão disponíveis para cobrir a abertura da porta da gaveta e fornecer 
isolamento.

Indicação remota

Vários componentes CENTERLINE têm indicação remota ou móvel que pode ser 
incluída na frente de um painel da gaveta do CCM. 

As partidas direta on-line (DOL) e direta on-line de reversão (DOLR) têm indicação 
remota para os relés eletrônicos E100™ e E300™. Os relés E100 têm dois displays de 
indicação remota disponíveis com indicadores de status de LED, com um dos recursos 
dos displays sendo um botão de reset. Os relés E300 têm duas estações de operador 
disponíveis, controle ou diagnóstico. As duas estações do operador possuem botões 
pulsadores para lógica de controle do motor e ambos podem ser usados para carregar 
e baixar os dados de configuração de parâmetros do relé de base.

As partidas suaves ou com tensão reduzida SMC™ Flex possuem interfaces homem-
máquina (IHMs) disponíveis em modelos portáteis e montados em painel. Os dois 
modelos têm displays de cristal líquido com teclados totalmente numéricos ou de 
programação.

Os inversores de frequência (VFDs) PowerFlex® possuem IHMs que fornecem 
interfaces de comunicação para configurar e monitorar VFDs que são usados em 
CCMs CENTERLINE 2500. Essas IHMs possuem displays de cristal líquido com 
teclados totalmente numéricos. 

Estação de diagnóstico E300Display de indicação remota 
E100 com botão de reset

Uma IHM montada em 
painel para VFDs 

PowerFlex

Uma IHM montada em 
painel para partida suave 

SMC Flex
Publicação da Rockwell Automation 2500-SG001H-PT-P - Março 2021 39



Etapa 5: seleção dos projetos de gaveta
Observações:
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As colunas podem ser ocupadas com diversos tipos diferentes de gavetas, tais como redes elétricas, alimentadores, partidas e contatores 
diretos na linha, partidas suaves, inversores e CLPs. Estas gavetas podem ser tanto disjuntores a ar (ACBs) ou disjuntores de caixa moldada 
(MCCBs) como seções-padrão. As configurações do terminal de rede também estão disponíveis como opções.

Rede elétrica

Gavetas de entrada de rede permitem conexão personalizada para a alimentação de entrada e o disjuntor de rede fornece a proteção 
necessária para o barramento de força de rede do CCM. Estas gavetas podem usar tanto disjuntores a ar ou caixa moldada como seções-
padrão. As configurações de terminal de rede estão também disponíveis. Os disjuntores podem apresentar três ou quatro polos com acesso 
ao cabo superior ou inferior do cliente. Gavetas de entrada de rede normalmente são colocadas no lado esquerdo, centro ou lado direito do 
CCM. Várias opções estão disponíveis tanto para disjuntores a ar quanto para disjuntores de caixa moldada para atender às necessidades 
das aplicações mais exigentes.

Gavetas dos disjuntores a ar (ACB) de rede

Redes elétricas de disjuntores a ar estão disponíveis em configurações de 400 a 4.000 A. As gavetas de entrada de rede que usam um 
disjuntor a ar oferecem disjuntores de rede removíveis para fácil manutenção. Essas gavetas são acessíveis pela dianteira com guilhotinas 
para segurança adicional quando removidas. Todas as redes elétricas com disjuntores a ar são de 24 módulos em dimensão, com três 
compartimentos exclusivos; estação de medição, disjuntor e terminação de entrada. As configurações de entrada de rede única e dupla 
estão disponíveis. Para programas aplicativos que requerem colunas de interligação (rede-interligação-rede), consulte página 38.

Conexões de cabo de entrada de rede

Opções de disjuntores a ar de rede
• Estação de medição
• Dispositivo de carregamento elétrico
• Bobina do fechamento
• Bobina de shunt
• Liberação de subtensão
• Chave e cadeado
• Contatos adicionais de sinalização auxiliar
• Guilhotinas de cavalete de travamento
• Termografia

Disjuntores a ar de rede 
Classificação da gaveta Configuração de rede

Dimensão do cabo 
(mm2)

Nº de cabos 
por fase

800 a 1.600 A • 600 mm e 800 mm de profundidade
• Entradas superiores e inferiores
• 3 polos e 4 polos

240 6

400 4

800 a 2.500 A • 600 mm e 800 mm de profundidade
• Entradas superiores e inferiores
• 3 polos e 4 polos

240 9

400 8

2.000 a 4.000 A • 800 mm de profundidade
• Entradas superiores e inferiores
• 3 polos e 4 polos

240 14

630 8
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Rede elétrica, disjuntores a ar

Módulos de proteção do disjuntores a ar de rede

Todos os disjuntores a ar de rede são equipados com interfaces de chave DIP ou interfaces touchscreen opcionais. Uma ampla gama de 
recursos e opções estão disponíveis, incluindo:

• Falha de terra
• Corrente residual
• Fator de potência
• Harmônica
• Synchrocheck
• Seletividade da zona
• Transferências automáticas
• Escoamento da carga
• Comunicação em rede

Para mais detalhes, entre em contato com seu escritório de vendas local da Rockwell Automation ou distribuidor local Allen-Bradley.

Dimensão da 
frame do 

interruptor
Dimensão 
do módulo

lcw, 
kA(1)

(1) A 690 V, 1 segundo.

Quant. de 
polos do 

ACB

Capacidade de 
desarme da 

gaveta, A

Load Inc, A(2)

(2) Salvo especificação em contrário, os valores são válidos para 50 Hz e 60 Hz.

Largura da 
coluna, mm

Profundidade da 
coluna, mmEntrada superior montada no frame Entrada inferior montada no frame

Padrão
IP42

(ventilada)

ArcShield
IP42

(ventilada)

Padrão ou 
ArcShield 

IP54

Padrão
IP42

(ventilada)

ArcShield
IP42

(ventilada)

Padrão ou 
ArcShield 

IP54 3 polos
4 

polos 3 e 4 polos

1

24

50 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

500 600

600 ou 800

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.250 1.250 1.250 1.216 1.250 1.250 1.250

1.600 1.403 1.336 1.216 1.423 1.390 1.376

2 66, 
85 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

600 700

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

2.000 1.899 1.758 1.713 1.899 1.758 1.713

2.500 2.190 2.064 1.826 2.222 2.097 1.926

4

100 3, 4
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

700 800 800
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

66,
85,
100

3, 4
3.200 3.006(3)

(3) Inclui uma abertura de 100 mm atrás da coluna para configurações de frente simples e uma abertura de 400 mm atrás da coluna para configurações de frente dupla (back-to-back).

2.645 2.535 3.200(3) 2.936 2.842

4.000 3.039(3) — — 3.203(3) — —
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Gavetas de disjuntor de caixa moldada (MCCB) de rede

Gavetas de disjuntor de caixa moldada de rede estão disponíveis em configurações de até 1.200 A. As gavetas de entrada de rede usam um 
disjuntor de caixa moldada com desarme eletrônico ou termomagnético. Essas gavetas são menores do que os disjuntores a ar, os 
disjuntores em caixa moldada podem ser posicionados em uma coluna removível com outras gavetas (tais como montada fixa, acessível 
pela dianteira). As configurações de entrada de rede única e dupla estão disponíveis.

Opções de disjuntor de caixa moldada
• Estação de medição
• Operação motorizada
• Bobina do fechamento
• Desarme do disjuntor principal
• Liberação de subtensão
• Contatos auxiliares
• Termografia

Rede elétrica, disjuntor de caixa moldada

Compartimento somente terminal de rede

Um compartimento Somente terminal de rede (MLO) contém apenas um conjunto de terminais mecânicos de rede para a alimentação de 
energia do CCM. Não existe seccionadora de rede ou proteção de entrada de rede dentro do CCM. A proteção do CCM é fornecida 
normalmente por um dispositivo externo próximo ao CCM.

Seccionadora com fusível de admissão de rede

Redes elétricas com seccionadoras com fusível estão disponíveis como opcionais.

A Carga Inc, A
Dimensão do 

módulo Largura da coluna, mm
Profundidade da 

coluna, mm
Código de catálogo 

do disjuntor (1)

300 240 10 700, 800, 900, 1.000 600, 800 140G-K***-D30

400 320 140G-K***-D40

630 504 140G-M***-D63

800 610 140G-M***-D80

1.000 800 14(1)

(1) ArcShield não está disponível com estes disjuntores.

140G-N***-E10

1.200 936 140G-N***-E12
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Interligações

As configurações da interligação podem ser combinadas com redes adjacentes para programas aplicativos que requeiram consumos de 
energia mais estritos.

Os ties podem oferecer meios de energia alternativa ou funcionalidade de escoamento da carga caso a energia disponível seja reduzida ou 
perdida. Uma configuração típica com um tie de disjuntor a ar pode ser uma rede-interligação-rede (M-T-M), em que existe um barramento 
separado (barramento ‘A’ e barramento ‘B’) dentro do CCM. Controle baseado em microprocessador, incorporado, está disponível para 
comutação M-T-M e controle de gerador com sincronização.

Opções de interligações de disjuntor a ar
• Estação de medição
• Dispositivo de carregamento elétrico
• Bobina do fechamento
• Bobina de shunt
• Liberação de subtensão
• Chave e cadeado
• Contatos adicionais de sinalização auxiliar
• Guilhotinas de cavalete de travamento
• Termografia

Interligações, disjuntores a ar

Dimensão da 
frame do 

interruptor
Dimensão 
do módulo

lcw, 
kA(1)

(1) A 690 V, 1 segundo.

Quant. de 
polos do 

ACB

Capacidade 
de desarme 
da gaveta, A

Load Inc, A
Largura da 
coluna, mm

Profundidade 
da coluna, mmMontado no frame Valores para 50 Hz Montado no frame Valores para 60 Hz

Padrão
IP42

(ventilada)

ArcShield
IP42

(ventilada)
ArcShield 

padrão IP54

Padrão
IP42

(ventilada)

ArcShield
IP42

(ventilada)
ArcShield 

padrão IP54 3 polos 4 polos 3 e 4 polos

1

24

50 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

500 600

600 ou 800

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.250 1.250 1.250 1.243 1.250 1.250 1.189

1.600 1.517 1.432 1.243 1.441 1.361 1.189

2 66, 
85 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

600 700

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

2.000 2.000 2.000 1.856 2.000 2.000 1.764

2.500 2.313 2.181 1.914 2.197 2.072 1.818

4
66,
85,
100

3, 4
3.200 3.200(2)

(2) Inclui uma folga de 100 mm atrás da coluna para configurações de frente simples e uma folga de 400 mm atrás da coluna para configurações de frente dupla (consecutivas).

3.061 2.652 3.200(2) 2.908 2.519
700 800 800

4.000 3.566(2) — — 3.388(2) — —
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Alimentadores

Diversas opções de alimentadores estão disponíveis para distribuição de alimentação em seu comutador ou programa aplicativo do CCM. 
Para grandes demandas de energia, geralmente é usado o disjuntor a ar (ACB). O disjuntor a ar está disponível de 400 A até 4.000 A. As 
aplicações menores de energia geralmente usam um disjuntor de caixa moldada (MCCB). A faixa padrão para os disjuntores de caixa 
moldada é de 6,3 A até 1.200 A. Todos os alimentadores podem ser fornecidos como de 3 ou 4 polos.

Gavetas dos disjuntores a ar (ACB) dos alimentadores

As gavetas de entrada dos alimentadores que usam um disjuntor a ar oferecem disjuntores de alimentador removíveis para fácil 
manutenção. Essas gavetas são acessíveis pela dianteira com guilhotinas para segurança adicional quando removidas. Todos os 
alimentadores com disjuntores a ar apresentam 24 módulos em dimensão. Todos os disjuntores a ar incluem uma unidade de desarme com 
base em microprocessador.

Opções de disjuntores a ar do alimentador
• Medição
• Operação motorizada
• Dispositivo de carregamento elétrico
• Bobina do fechamento
• Bobina de shunt
• Liberação de subtensão
• Chave e cadeado
• Contatos adicionais de sinalização auxiliar
• Guilhotinas de cavalete de travamento
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Alimentadores, disjuntores a ar

Gavetas de alimentador com disjuntor de caixa moldada (MCCB)

Gavetas de alimentador com disjuntor de caixa moldada do alimentador são posicionadas dentro da coluna removível com outras gavetas, o 
que proporciona flexibilidade para colocá-las onde melhor se adaptam às suas necessidades. Os alimentadores com disjuntor de caixa 
moldada são removíveis até 225 A. Gavetas maiores de 225 A são fixas.

Opções de alimentador com disjuntores de caixa moldada
• Contato auxiliar para disjuntor
• Bobina de desarme do disjuntor principal
• Contato de alarme para disjuntor
• Bobina de mínima tensão (subtensão) para disjuntor
• Contato auxiliar de combinação e contato de alarme para disjuntor
• Estação de medição

Dimensão da 
frame do 

interruptor
Dimensão 
do módulo

lcw, 
kA(1)

(1) A 690 V, 1 segundo.

Quant. de 
polos do 

ACB

Capacidade 
de desarme 
da gaveta, A

Classificação de 
barramento em 

alinhamento, máx.

Load Inc, A(2)

(2) Salvo especificação em contrário, os valores são válidos para 50 Hz e 60 Hz.

Largura da 
coluna, mm

Profundidade 
da coluna, 

mmEntrada superior montada no frame Entrada inferior montada no frame

Padrão
IP42

(ventilada)

ArcShield
IP42

(ventilada)

Padrão ou 
ArcShield 

IP54

Padrão
IP42

(ventilada)

ArcShield
IP42

(ventilada)

Padrão ou 
ArcShield 

IP54
3 

polos
4 

polos 3 e 4 polos

1

24

50 3, 4

800 1.600 A,
2.000 A,
2.500 A,
3.200 A,

4.000 A(3)

(3) ArcShield não está disponível com a capacidade de 4.000 A.

800 800 800 800 800 800

500 600

600 ou 800

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.250 1.250 1.250 1.129 1.250 1.250 1.129

1.600

2.000 A,
2.500 A,
3.200 A,

4.000 A(3)

1.327 1.262 1.129 1.327 1.262 1.129

2
66, 
85

3, 4

800 1.600 A,
2.000 A,
2.500 A,
3.200 A,

4.000 A(3)

800 800 800 800 800 800

600 700

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

1.600

2.000 A,
2.500 A,
3.200 A,

4.000 A(3)

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

2.000 3.200 A,
4.000 A(3)

1.899 1.758 1.713 1.899 1.758 1.713

2.500 2.190 2.064 1.826 2.222 2.097 1.926

4 100 3, 4
2.000 3.200 A,

4.000 A(3)

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
700 800 800

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
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Alimentadores, disjuntor de caixa moldada

A Carga Inc

Dimensão do 
módulo

Disjuntor 
Código de catálogo Desarme

6,3 5,04 1(1)

(1) Se a gaveta requer transformador de controle individual, então deve-se aumentar de um módulo para 
dois módulos.

140MD8EB63 Ímã fixo/térmico 
ajustável10 8,00 140MD8EC10

16 12,8 140MD8EC16

20 16,0 140MF8EC20

25 20,0 140MF8EC25

32 25,0 140MF8EC32

15 12 2 140GG*C3C15 Térmico/magnético 
fixo20 16 140GG*C3C20

25 20 140GG*C3C25

30 24 140GG*C3C30

35 28 140GG*C3C35

40 32 140GG*C3C40

45 36 140GG*C3C45

50 40 140GG*C3C50

60 48 140GG*C3C60

70 56 140GG*C3C70

80 64 140GG*C3C80

90 72 140GG*C3C90

100 80 140GG*C3D10

125 85 140GG*C3D12(2)

(2) Peça 140GH*C3D12 para 96 A Inc.

90 72 140GJ*F3C90 Térmico/magnético 
ajustável100 80 140GJ*F3D10

125 100 140GJ*F3D12

150 120 140GJ*F3D15

175 140 140GJ*F3D17

200 160 4 140GJ*F3D20

225 165 140GJ*F3D22

300 240 4(3)

(3) Estilo fixo.

140GK*H3D30 Eletrônico LSI

400 327 140GK*H3D40

630 504 10(3) 140GM*H3D63

800 610 140GM*H3D80

1.000 800 14(3)(4) 140GN*H3E10

1.200 936 140GN*H3E12

300 240 4(3) 140GK*I3D30 Eletrônico LSIG

400 327 140GK*I3D40

630 504 10(3) 140GM*I3D63

800 610 140GM*I3D80

1.000 800 14(3)(4)

(4) ArcShield não está disponível com estes disjuntores.

140GN*I3E10

1.200 936 140GN*I3E12
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Gavetas de partida

Gavetas de partida direta (DOL)

Gavetas de partida direta são fornecidas com os contatores cód. cat. 100-C ou 
100-E da Allen-Bradley e com um seccionamento com disjuntor ou um 
seccionamento com fusível opcional. Essas gavetas estão disponíveis com um 
relé de sobrecarga eletrônico E100™ ou E300™ e com ou sem um botão de reset 
externo para o relé de sobrecarga. As gavetas de partida estão disponíveis nos 
estilos removíveis, fixos ou instalados em frame.

Gavetas de partida com reversão (DOLR)

Essas gavetas de partida DOLR combinadas são fornecidas com os contatores cód. cat. 100-E ou 104-E da Allen-Bradley e com um 
seccionamento com disjuntor ou um seccionamento com fusível opcional. As partidas são intertravadas mecânica e eletricamente a fim de 
evitar que os dois contatores sejam fechados simultaneamente.

Essas gavetas estão disponíveis com um relé de sobrecarga eletrônico E100 ou E300 e 
com ou sem um botão de reset externo para o relé de sobrecarga. As gavetas de 
partida DOLR estão disponíveis nos estilos removíveis, fixos ou instalados em frame.

Opções das gavetas de partida DOL e DOLR

Recursos dos contatores IEC cód. cat. 100-C (DOL)/104-C (DOLR):
• Tensão de comando da bobina CA e CC
• Acessórios comuns para todas as dimensões de contatores
• Montagem lateral e frontal dos contatos auxiliares
• Temporizadores eletrônicos
• Módulos de controle montado na bobina economizando espaço
• Terminações reversíveis da bobina (lado da carga ou linha)
• Todos os dispositivos podem ser montados em trilho de montagem DIN de 35 mm
• Materiais ecologicamente corretos

Recursos dos contatores IEC cód. cat. 100-E (DOL)/104-E (DOLR):
• Bobinas eletrônicas

- CA e CC
- Interface CLP opcional
- Potência baixa de energização e manutenção
- Amplas faixas de tensão

• Completa gama de acessórios
• Ecologicamente correto
• Dimensões compactas

Partida direta DOL com disjuntor

Partida reversível DOL com disjuntor
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Cód. cat. 193 (DOL/DOLR) – Recursos dos relés de sobrecarga eletrônica E300:
• Três módulos: sensor, controle e comunicações
• Controle inteligente de motor (habilitado para EtherNet/IP)
• E/S integrada
• Classe de desarme ajustável de 5 a 30
• Configurações de advertência e desarme programável
• Detecção de tensão/corrente RMS real (50/60 Hz)
• Falta à terra opcional

Cód. cat. 193-1E (DOL/DOLR) – Recursos dos relés de sobrecarga de estado sólido E100:
• Fonte de alimentação própria
• Proteção contra desbalanceamento de fase
• Ampla faixa de ajuste (5:1)
• Conexões de alimentação de montagem direta IEC e NEMA
• Contatos auxiliares isolados 1 N.A. e 1 N.F. (classificado B600)
• Baixo consumo de energia
• Compensação de temperatura ambiente
• Indicação de desarme visível
• Falha à terra opcional e proteção contra obstrução
• Recurso de reset remoto

Opções das gavetas de partida direta e com reversão
• Contato auxiliar para contatores
• Contato auxiliar para disjuntor
• Supressor de surto
• Transformador de circuito de comando
• Botões pulsadores
• Sinaleiros

- Indicador de status
- Indicador de status, empurrar-para-testar

• Chave seletora
- Duas posições
- Três posições

• Interface homem-máquina
- Tampa falsa, sem funcionalidade, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, teclado numérico completo, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, somente programador, porta instalada em moldura
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Seleção Partida Direta e com Reversão
Gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140M e relés de sobrecarga do motor E100

Gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140MG e relés de sobrecarga de motor E100

A tabela de gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140MG e relés de sobrecarga de motor E100 continua 
na próxima página.

P kW,
Aprox 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Dimensão do módulo(1)

(1) Dimensão do módulo sem o transformador de alimentação de controle (CPT).

Série 140M
Disjuntor

Código de catálogo

Código de catálogo 
do contator

 Sobrecarga de motor E100 
Código de catálogo do relé(2)

(2) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, consulte Todo asterisco indica um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos 
de catálogo, consulte https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-
state/193-iec-e100-relays.html.

Direta
com 

Reversão Direta
com 

Reversão
0,06

1 

2 

140M-C2N-B10

100-C16 104-C16

193-1EFAB0,09

0,12

0,18

193-1EFBB0,25

0,37
140M-C2N-B16

193-1EFCB
0,55

0,75 140M-C2N-B25

1,1
140M-D8N-B40

1,5

2,2 140M-D8N-B63

193-1EFDB
3

140M-D8N-C10
4

5,5 140M-D8N-C16

7,5

140M-D8N-C25 100-C37 104-C37 193-1EFED9,2
2

11

P kW,
Aprox 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Dimensão 
do módulo(1)

(1) Dimensão do módulo sem o transformador de alimentação de controle (CPT).

Código de catálogo do disjuntor 
série 140MG

Código de catálogo 
do contator  Sobrecarga de motor 

E100 
Código de catálogo 

do relé(2)

(2) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, consulte https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/
circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

Direta
com 

Reversão Opções 140MG-G Opções 140MG-H Direta
com 

Reversão
0,06

2 2

—

140MG-H8P-B30

100-C37 104-C37

193-1EFAB(3)

(3) O relé de sobrecarga E100 precisa do código de catálogo Adaptador de painel/trilho DIN 193-1EPB.

0,09

0,12

0,18

193-1EFBB(3)0,25

0,37

140MG-G8P-B30

193-1EFCB(3)
0,55

0,75

1,1

140MG-G8P-B70 140MG-H8P-B701,5

2,2 193-1EFDB(3)

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td013_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html
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Seleção Direta e com Reversão (continuação)

Gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140MG e relés de sobrecarga de motor E100, continuação

Para mais informações, consulte IEC Contactor Specifications Technical Data, publicação 100-TD013; E100 Electronic Overload Relay 
Specifications Technical Data, publicação 193-TD013, e Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications, 
publicação 140M-TD002.

P kW,
Aprox 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Dimensão 
do módulo(1)

(1) Dimensão do módulo sem o transformador de alimentação de controle (CPT).

Código de catálogo do disjuntor 
série 140MG

Código de catálogo 
do contator  Sobrecarga de motor 

E100 
Código de catálogo 

do relé(2)

(2) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, consulte https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/
circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

Direta
com 

Reversão
140MG-G e 

Outras opções Opções 140MG-H Direta com Reversão
3

2 2

140MG-G8P-C15 140MG-H8P-C15

100-C37 104-C37

193-1EFED

4
5,5
7,5

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50

9,2
11
15

193-1EFFD

18,5
140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

22
140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 104-C37

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

30
4 4 140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12 100-C85 104-C85 193-1EFGE

37
2 2 140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55 193-1EFFD

4 4

140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12

100-C85 104-C85

193-1EFGE45

6 6 100-C97 104-C97

55

8

10 140MG-J8P-D25

—

100-E205 104-E205
193-1EFKZ(3)

(3) Inclui um transformador de corrente externo.

75
90

110

12(4) 140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400
193-1EFWZ(3)

10(4)

(4) Estilo de módulo fixo.

132
8

10(4)

150
24(5) 24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580 193-1EFMZ(3) 

160 10(4) 12(4) 140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400 193-1EFWZ(3)

24(5)

(5) Estilo instalado em frame que tem 600 mm de largura.

24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580 193-1EFMZ(3)

185
200
220
250

300

315
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Seleção Direta e com Reversão (continuação)
Gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140M e relés de sobrecarga do motor E300

Gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140MG e relés de sobrecarga de motor E300

A tabela de gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140MG e relés de sobrecarga de motor E100 continua 
na próxima página.

P kW,
Aprox 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Dimensão do 
módulo(1)

(1) Dimensão do módulo sem o transformador de alimentação de controle (CPT).

Série 140M
Disjuntor

Código de catálogo

Código de catálogo do 
contator  Sobrecarga de 

motor E300 
Código de catálogo 

do relé(2)

(2) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, use o Assistente de configuração de produto em 
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-
relays.html.

Direta
com 

Reversão Direta
com 

Reversão
0,18

1
2

140M-C2N-B10

100-C16 104-C16 193-ESM-***-30A-C23

0,25
0,37

140M-C2N-B16
0,55
0,75 140M-C2N-B25
1,1

140M-D8N-B40
1,5
2,2 140M-D8N-B63
3

140M-D8N-C10
4

5,5 140M-D8N-C16
7,5

140M-D8N-C25 100-C37 104-C37 193-ESM-***-30A-C559,2
2

11

P kW,
Aprox 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Dimensão do 
módulo(1)

(1) Dimensão do módulo sem o transformador de alimentação de controle (CPT).

Código de catálogo do disjuntor 
série 140MG

Código de catálogo 
do contator  Sobrecarga de 

motor E300 
Código de catálogo 

do relé(2)

(2) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, use o Assistente de configuração de produto em
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-
relays.html.

Direta
com 

Reversão Opções 140MG-G Opções 140MG-H Direta
com 

Reversão
0,18

2 2

140MG-G8P-B30 140MG-H8P-B30

100-C37 104-C37
193-ESM-***-30A-C55

0,25
0,37
0,55
0,75
1,1

140MG-G8P-B70 140MG-H8P-B701,5
2,2
3

140MG-G8P-C15 140MG-H8P-C154
5,5
7,5

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50
9,2
11
15 193-ESM-***-60A-C55
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Seleção Direta e com Reversão (continuação)
Gavetas de partida direta DOL e com reversão DOLR com disjuntores série 140MG e relés de sobrecarga de motor E300, continuação

Para mais informações, consulte IEC Contactor Specifications Technical Data, publicação 100-TD013; Especificações do relé de sobrecarga 
eletrônico E300/E200, Dados técnicos, publicação 193-TD006 e Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications, 
publicação 140M-TD002.

P kW,
Aprox 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Dimensão 
do módulo(1)

(1) Dimensão do módulo sem o transformador de alimentação de controle (CPT).

Código de catálogo do disjuntor 
série 140MG

Código de catálogo 
do contator

 Sobrecarga de 
motor E300 

Código de catálogo 
do relé(2)

(2) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, use o Assistente de configuração de produto em https://www.rockwellautomation.com/pt-
br/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.

Direta
com 

Reversão
140MG-G e 

Outras opções Opções 140MG-H Direta
com 

Reversão

18,5

2 2

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 104-C37

193-ESM-***-60A-C55

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

22
140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 104-C37

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

30

4 4

140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12 100-C85 104-C85 193-ESM-***-100A-C97

37
140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55 193-ESM-***-60A-C55

140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12

100-C85 104-C85

193-ESM-***-100A-C9745

6 6
100-C97 104-C97

55

8

10 140MG-J8P-D25

—

100-E205 104-E205 193-ESM-***-200A-E205

75

12(3)

(3) Estilo de módulo fixo.

140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400

193-ESM-***-30A-E3T(4)

ou
193-ESM-VIG-30A-CT(4)

(4) Inclui um transformador de corrente externo.

90
10(3)

110
8

10(3)132

150
24(5)

(5) Estilo instalado em frame que tem 600 mm de largura.

24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580

160
10(3) 12(3) 140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400

24(5) 24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580

185
200
220
250
300
315
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Gavetas de partida suave

Os acionadores suaves, denominados gavetas de estado sólido com tensão reduzida, contêm 
um controlador do motor controlado por microprocessador, um transformador de circuito de 
controle e uma seccionadora por disjuntor ou fusível. As gavetas de partida suave SMC™ Flex 
estão disponíveis para CCMs CENTERLINE 2500 nos estilos removível ou fixo.

Recursos de partida suave SMC Flex:
• Sete modos padrão de operação: partida suave, partida com limite de corrente, 

rampa dupla, tensão plena, aceleração de velocidade linear, velocidade lenta pré-
selecionada e parada suave

• Modos opcionais de operação: controle da bomba, frenagem inteligente de motor, 
Accu-Stop™ e velocidade baixa com frenagem

• Bypass de SCR integral
• Proteção contra sobrecarga eletrônica com classe de desarme de sobrecarga 

selecionável
• Estação de medição e diagnósticos completa
• Comunicação DPI™

Quando você especifica uma partida SMC e não um inversor?
• Quando for necessária uma partida com custo otimizado
• Quando não for necessário controle de velocidade
• Para simples aceleração e desaceleração
• Para requisitos de torque de partida menor
• Quando o motor for dimensionado generosamente para a carga
• Para manobras de partida e parada padrão
• Quando não houver necessidade de frenagem dinâmica
• Quando a partida não for usada para manter o rotor no lugar em velocidade zero 

Para seleção da gaveta de partida suave SMC Flex, vá para a página 57.

Para opções de partida suave SMC Flex, vá para a página 58.

SMC Flex com disjuntor com fusíveis SCR

SMC Flex com disjuntor
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Gavetas de partida suave SMC Flex

A tabela das gavetas de partida suave SMC Flex continua na próxima página.

Características 
nominais do 
motor (kW)

Dimensão do 
módulo

Para 380 a 400 V Para 415 a 480 V

Corrente de 
entrada, A

Código de catálogo 
do disjuntor

SMC Flex 
Código de 
catálogo(1)

(1) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, consulte 
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.

Corrente de 
entrada, A

Código de catálogo 
do disjuntor

SMC Flex 
Código de 
catálogo(1)

0,37 8 0,7 140MC2NB16 150F5N** 0,6 140MC2NB16 150F5N**
0,55 1,1 140MC2NB25 0,9 140MC2NB25
0,75 1,4 1,2
1,1 2,1 140MD8NB40 1,8 140MD8NB40
1,5 2,9 140MD8NB63 2,5
2,2 4,2 3,6 140MD8NB63
3 5,7 140MD8NC10 150F25N** 4,9 140MD8NC10 150F25N**

3,7 7,0 6,1
4 7,6 6,6

4,5 8,6 140MD8NC16 7,4
5,5 10,5 9,0 140MD8NC16
7,5 14,3 140MD8NC25 12,3

9,2 17,5 15,1 140MD8NC25
11 20,9 18,1

0,37 0,7 140MGG8PB30 150F5N** 0,6 140MGG8PB30 150F5N**
0,55 1,1 0,9
0,75 1,4 1,2
1,1 2,1 140MGG8PB70 1,8 140MGG8PB70
1,5 2,9 2,5
2,2 4,2 140MGG8PC15 3,6
3 5,7 150F25N** 4,9 140MGG8PC15 150F25N**

3,7 7,0 6,1
4 7,6 6,6

4,5 8,6 7,4
5,5 10,5 140MGG8PC30 9,0
7,5 14,3 12,3 140MGG8PC30
9,2 17,5 15,1
11 20,9 140MGG8PC50 18,1
15 28,5 150F43N** 24,6 140MGG8PC50 150F43N**

18,5 35,2 30,4
22 41,8 140MGG8PD10 36,1 140MGG8PD10
30 57,0 150F60N** 49,3 150F60N**
37 70,4 150F85N** 60,8 150F85N**
45 85,6 73,9
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Gavetas de partida suave SMC Flex (continuação)

Opções de gavetas de partida suave SMC Flex
• Contato auxiliar para disjuntor
• Transformador de comando
• Botões pulsadores
• Sinaleiros

- Indicador de status
- Indicador de status, empurrar-para-testar

• Chave seletora
- Duas posições
- Três posições

• Sistema Ethernet/IP POINT I/O
• Módulo de comunicação EtherNet/IP, instalado internamente na acionador de estado sólido
• Contator de isolamento
• Contato auxiliar para contatores
• Interface homem-máquina

- Tampa falsa, sem funcionalidade, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, teclado numérico completo, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, somente programador, porta instalada em moldura

• Controle da bomba, proporciona partida e parada da bomba
• Controle de frenagem, proporciona frenagem inteligente de motor, Accu-Stop™ e velocidade lenta com frenagem

Características 
nominais do 
motor(kW)

Dimensão do 
módulo

Para 380 a 400 V Para 415 a 480 V

Corrente de 
entrada, A

Código de catálogo 
do disjuntor

SMC Flex 
Cód. cat.(1)

(1) Os asteriscos indicam um código de catálogo incompleto. Para concluir os códigos de catálogo, consulte 
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.

Corrente de 
entrada, A

Código de catálogo 
do disjuntor

SMC Flex 
Código de 
catálogo(1)

55 12(2)

(2) Estilo fixo.

104,6 140MGJ8PD20 150F108N** 90,3 140MGJ8PD20 150F108N**

75 24(3)

(3) Coluna com 600 mm de largura.

142,6 150F201N** 123,2 150F135N**

90 171,0 140MGJ8PD25 148,0 140MGJ8PD25 150F201N**

110 197,0 150F251N** 170,0

132 236,0 140MGK8PD40 204,0 140MGK8PD40 150F251N**

150 268,0 150F317N** 232,0 150F317N**

160 286,0 247,0

185 331,0 140MGM8PD60 150F361N** 286,0 150F361N**

200 358,0 150F480N** 309,0 140MGM8PD60

220 394,0 340,0
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Gavetas do inversor de frequência (VFD)

As gavetas de combinação dos inversores de frequência, para uso em centros de controle de motores CENTERLINE 2500, contêm um inversor de 
frequência e uma seccionadora por fusível ou disjuntor. As gavetas PowerFlex VFD estão disponíveis em estilos removíveis ou fixos.

Os modelos padrão disponíveis incluem:
• PowerFlex 523
• PowerFlex 525
• PowerFlex 753
• PowerFlex 755

Os recursos do inversor PowerFlex incluem:
• Potência e lógica isolada
• Uma saída de frequência ajustável trifásica com modulação por largura de pulso (PWM) e saída de tensão para um controle

excepcional da velocidade e torque do motor
• Acesso à programação do modo, proporcionando controle, operação e ajuste com repetida precisão, além de adaptabilidade para

lidar com uma série de aplicações

Para seleções da gaveta do inversor PowerFlex 523, vá para a página 59. 

Para seleções da gaveta do inversor PowerFlex 525, vá para a página 60.

Para opções da gaveta do inversor PowerFlex 523 e 525, vá para a página 61. 

Para seleções de gavetas do inversor PowerFlex 753, vá para a página 62.

Para seleções de gavetas do inversor PowerFlex 755, vá para a página 64.

Para opções da gaveta do inversor PowerFlex 753 e 755, vá para a página 66.

Para gavetas do inversor PowerFlex 755 com gabinetes em estilo do CCM, vá para a página 67.

Seleção da gaveta do inversor PowerFlex 523

PowerFlex 523 – Disjuntor 140M 380 a 480 V Padrão e ArcShield™ – Regime de trabalho normal

P kW,
Aprox.

Nº de módulos(1)

(1) A adição de um filtro EMC pode aumentar a dimensão do módulo. Contate seu escritório local de vendas Rockwell Automation ou seu distribuidor Allen-Bradley para dimensionamento.

Disjuntor
Código de catálogo do 
inversor de frequência 

PowerFlex 523 FrameSem reator Com reatores(2)

(2) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo Baixa 
capacidade de frenagem

Código de catálogo Média 
capacidade de frenagem

0,37 2 4 140M-C2N-B25 — 25A-D1P4N104 Um
0,75 140M-D8N-B40 25A-D2P3N104
1,50 140M-D8N-B40 25A-D4P0N104
2,20 140M-D8N-C10 25A-D6P0N104
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
PowerFlex 523 – Disjuntor 140G 380 a 480 V Padrão e ArcShield Regime de trabalho normal

Seleção da gaveta do inversor PowerFlex 525

PowerFlex 525 – Disjuntor 140M 380 a 480 V Padrão e ArcShield Regime de trabalho normal

PowerFlex 525 – Disjuntor 140G 380 a 480 V Padrão e ArcShield Regime de trabalho normal

P kW,
Aprox.

Nº de módulos(1)

(1) A adição de um filtro EMC pode aumentar a dimensão do módulo. Contate seu escritório local de vendas Rockwell Automation ou seu distribuidor Allen-Bradley para dimensionamento.

Disjuntor
Código de catálogo do 
inversor de frequência 

PowerFlex 523 FrameSem reator Com reatores(2)

(2) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo Baixa 
capacidade de frenagem

Código de catálogo Média 
capacidade de frenagem

0,37 2 4 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 25A-D1P4N104 Um
0,75 25A-D2P3N104
1,50 25A-D4P0N104
2,20 25A-D6P0N104
4,00 4 25A-D030N104 B

5,50 6 25A-D013N104 C

7,50 6 140G-G6C3-C60 140G-H0C3-C30 25A-D013N104
11,00 25A-D024N104 D

15,00 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 25A-D030N104
18,50 8 10 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 25A-D037N114 E
22,00 25A-D043N114

P kW,
Aprox.

Nº de módulos(1)

(1) A adição de um filtro EMC pode aumentar a dimensão do módulo. Contate seu escritório local de vendas Rockwell Automation ou seu distribuidor Allen-Bradley para dimensionamento.

Disjuntor
Código de catálogo do 
inversor de frequência 

PowerFlex 525 FrameSem reator Com reatores(2)

(2) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo Baixa 
capacidade de frenagem

Código de catálogo Média 
capacidade de frenagem

0,37 2 4 140M-C2N-B25 — 25B-D1P4N104 Um
0,75 140M-D8N-B40 25B-D2P3N104
1,50 140M-D8N-B40 25B-D4P0N104
2,20 140M-D8N-C10 25B-D6P0N104

P kW,
Aprox.

Nº de módulos(1)

(1) A adição de um filtro EMC pode aumentar a dimensão do módulo. Contate seu escritório local de vendas Rockwell Automation ou seu distribuidor Allen-Bradley para dimensionamento.

Disjuntor
Código de catálogo do 
inversor de frequência 

PowerFlex 525 FrameSem reator Com reatores(2)

(2) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo Baixa 
capacidade de frenagem

Código de catálogo Média 
capacidade de frenagem

0,37 2 4 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 25B-D1P4N104 Um
0,75 25B-D2P3N104
1,50 25B-D4P0N104
2,20 25B-D6P0N104
4,00 4 25B-D010N104 B
5,50 6 25B-D013N104 C
7,50 6 140G-G6C3-C60 140G-H0C3-C30 25B-D017N104
11,00 25B-D024N104 D
15,00 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 25B-D030N104
18,50 8 10 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 25B-D037N114 E
22,00 25B-D043N114
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Opções de gavetas do inversor PowerFlex 523 e
• Contato auxiliar para disjuntor
• Transformador de comando
• Botões pulsadores
• Sinaleiros

- Indicador de status
- Indicador de status, empurrar-para-testar

• Chave seletora
- Duas posições
- Três posições

• Módulo de comunicação ControlNet, EtherNet/IP e PROFIBUS DP, instalados 
internamente ao inversor

• Contator de isolamento
• Contato auxiliar para contatores
• Interface homem-máquina

- Tampa falsa, sem funcionalidade, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, teclado numérico completo, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, somente programador, porta instalada em moldura

• Tipo de interface de controle de E/S
- Tipo sink de 24 Vcc ou controle de fonte (através da configuração das minisseletoras)

• Filtros EMC são opcionais
• Os reatores de linha e de carga são opcionais

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755 com um 
disjuntor sem um reator de carga ou linha (padrão)

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755
com um disjuntor e um reator de linha (opcional)

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755
com um disjuntor e um reator de carga (opcional)

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755 com um 
disjuntor, um reator de linha e um reator de carga (opcional)
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Seleção da gaveta do inversor PowerFlex 753

PowerFlex 753 – Disjuntor 140G 380/400 V IP42/54 Padrão e ArcShield Regime de trabalho normal

P kW,
Aprox.

Dimensão do módulo

Corrente de 
saída, A

Disjuntor

Código de catálogo do 
inversor de frequência 

PowerFlex 753 FrameSem reator Com reatores(1)

(1) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo 
Baixa capacidade de 

frenagem

Código de catálogo 
Média capacidade de 

frenagem

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20F11RC2P1JA0NNNNN 1

1,5 3,5 20F11RC3P5JA0NNNNN

2,2 5 20F11RC5P0JA0NNNNN

4 8,7 20F11RC8P7JA0NNNNN

5,5 11,5 140G-G6C3-C60 140G-H0C3-C30 20F11RC011JA0NNNNN

7,5 15,4 20F11RC015JA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20F11NC022JA0NNNNN 2

15 10 10 30 20F11NC030JA0NNNNN 3

18,5 37 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20F11NC037JA0NNNNN

22 12 43 20F11NC043JA0NNNNN

30 12 16(2) 60 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20F11NC060JA0NNNNN 4

37 72 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20F11NC072JA0NNNNN

45 16(2)

(2) Somente gavetas fixas.

24(2)(3)

(3) As colunas possuem 600 mm de profundidade por 600 mm de largura.

85 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20F11NC085JA0NNNNN 5

55 104 20F11NC104JA0NNNNN

75 24(2)(4)

(4) As colunas possuem 800 mm de profundidade por 800 mm de largura.

24(2)(4) 140 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20F1ANC140JN0NNNNN 6

90 170 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D25 20F1ANC170JN0NNNNN

110 205 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20F1ANC205JN0NNNNN

132 260 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20F1ANC260JN0NNNNN
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PowerFlex 753 – Disjuntor 140G 440/460/480 V IP42/54 Padrão e ArcShield, Regime de trabalho normal

P kW,
Aprox.

Dimensão do módulo

Corrente de 
saída, A

Disjuntor

Código de catálogo do 
inversor de frequência 

PowerFlex 753 FrameSem reator Com reatores(1)

(1) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo 
Baixa capacidade de 

frenagem

Código de catálogo 
Média capacidade de 

frenagem

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20F11RD2P1AA0NNNNN 1

1,5 3,4 20F11RD3P4AA0NNNNN

2,2 5 20F11RD5P0AA0NNNNN

4 8 20F11RD8P0AA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C60 140G-H0C3-C30 20F11RD011AA0NNNNN

7,5 14 20F11RD014AA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20F11ND022AA0NNNNN 2

15 10 10 27 20F11ND027AA0NNNNN 3

18,5 34 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20F11ND034AA0NNNNN

22 12 40 20F11ND040AA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Somente gavetas fixas.

52 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20F11ND052AA0NNNNN 4

37 65 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20F11ND065AA0NNNNN

45 16(2) 24(2)(3)

(3) As colunas possuem 600 mm de profundidade por 600 mm de largura.

77 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20F11ND077AA0NNNNN 5

55 96 20F11ND096AA0NNNNN

75 24(2(4)

(4) As colunas possuem 800 mm de profundidade por 800 mm de largura.

24(2)(4) 125 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20F1AND125AN0NNNNN 6

90 156 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D25 20F1AND156AN0NNNNN

110 186 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20F1AND186AN0NNNNN

132 248 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20F1AND248AN0NNNNN
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Seleção da gaveta do inversor PowerFlex 755

PowerFlex 755 – Disjuntor 140G 380/400 V IP42/54 Padrão e ArcShield, Regime de trabalho normal

P kW, Aprox.

Dimensão do módulo

Corrente de 
saída, A

Disjuntor

Código de catálogo do 
inversor de frequência 

PowerFlex 755 FrameSem reator Com reatores(1)

(1) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo 
Baixa capacidade de 

frenagem

Código de catálogo 
Média capacidade de 

frenagem

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20G11RC2P1JA0NNNNN 1

1,5 3,5 20G11RC3P5JA0NNNNN

2,2 5 20G11RC5P0JA0NNNNN

4 8,7 20G11RC8P7JA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C60 140G-H0C3-C30 20G11RC011JA0NNNNN

7,5 15 20G11RC015JA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20G11NC022JA0NNNNN 2

15 10 10 30 20G11NC030JA0NNNNN 3

18,5 37 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20G11NC037JA0NNNNN

22 12 43 20G11NC043JA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Somente gavetas fixas.

60 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20G11NC060JA0NNNNN 4

37 72 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20G11NC072JA0NNNNN

45 16(2) 24(2)(3)

(3) As colunas possuem 600 mm de profundidade por 600 mm de largura.

85 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20G11NC085JA0NNNNN 5

55 104 20G11NC104JA0NNNNN

75 24(2)(4)

(4) As colunas possuem 800 mm de profundidade por 800 mm de largura.

24(2)(4) 140 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20G1ANC140JN0NNNNN 6

90 170 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D25 20G1ANC170JN0NNNNN

110 205 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20G1ANC205JN0NNNNN

132 260 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20G1ANC260JN0NNNNN
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
PowerFlex 755 – Disjuntor 140G 440/460/480 V IP42/54 Padrão e ArcShield, Regime de trabalho normal

P kW, 
Aprox.

Dimensão do módulo

Corrente de 
saída, A

Disjuntor

Inversor PowerFlex 755
Código de catálogo FrameSem reator Com reatores(1)

(1) Os reatores de linha e de carga são opcionais.

Código de catálogo 
Baixa capacidade de 

frenagem

Código de catálogo 
Média capacidade de 

frenagem

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20G11RD2P1AA0NNNNN 1

1,5 3,4 20G11RD3P4AA0NNNNN

2,2 5 20G11RD5P0AA0NNNNN

4 8 20G11RD8P0AA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C60 140G-H0C3-C30 20G11RD011AA0NNNNN

7,5 14 20G11RD014AA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20G11ND022AA0NNNNN 2

15 10 10 27 20G11ND027AA0NNNNN 3

18,5 34 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20G11ND034AA0NNNNN

22 12 40 20G11ND040AA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Somente gavetas fixas.

52 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20G11ND052AA0NNNNN 4

37 65 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20G11ND065AA0NNNNN

45 16(2) 24(3)

(3) As colunas possuem 600 mm de profundidade por 600 mm de largura.

77 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20G11ND077AA0NNNNN 5

55 96 20G11ND096AA0NNNNN

75 24(4) 24(4)

(4) As colunas possuem 800 mm de profundidade por 800 mm de largura.

125 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20G1AND125AN0NNNNN 6

90 156 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D25 20G1AND156AN0NNNNN

110 186 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20G1AND186AN0NNNNN

132 248 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20G1AND248AN0NNNNN
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Opções de gavetas do inversor PowerFlex 753 e
• Contato auxiliar para disjuntor
• Transformador de comando
• Botões pulsadores
• Sinaleiros

- Indicador de status
- Indicador de status, empurrar-para-testar

• Chave seletora
- Duas posições
- Três posições

• Módulo de comunicação ControlNet, instalado internamente ao inversor
• Módulo de comunicação EtherNet/IP, instalado internamente ao inversor
• Contator de isolamento
• Contato auxiliar para contatores
• Interface homem-máquina

- Tampa falsa, sem funcionalidade, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, teclado numérico completo, porta instalada em moldura
- Tela de LCD, somente programador, porta instalada em moldura

• Tipo de interface de controle de E/S
- Interface de tensão de controle 24 Vcc com controle vetorial
- Interface de tensão de controle 120 Vca com controle vetorial
- Interface de tensão de controle 24 Vcc com controle vetorial em malha aberta
- Interface de tensão de controle 120 Vcc com controle vetorial em malha aberta

• Os reatores de linha e de carga são opcionais

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755 com um 
disjuntor sem um reator de carga ou linha (padrão)

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755 com um 
disjuntor e reator de linha (opcional)

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755 com um 
disjuntor e reator de carga (opcional)

Inversor de frequência PowerFlex 523, 525, 753 ou 755 com um 
disjuntor, reator de linha e reator de carga (opcional)
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
VFD PowerFlex 755 com gabinetes estilo 2500 MCC, Frames 8 a 8…10

Os inversores de frequência PowerFlex 755 também podem ser pedidos em um gabinete de CCM apresentando um projeto prático(1). Estes 
gabinetes estão disponíveis em dimensões de barramento de 1.200, 2.000 ou 3.000 A.

Esses tamanhos de carcaças PowerFlex possuem as seguintes vantagens:
• Reduza as dimensões em pelo menos 30%, o que reduz o espaço necessário no chão e o calor gerado
• Reduza o tempo de instalação, principalmente para puxar fiação de alimentação de alto custo
• Reduza os componentes a partir do projeto do sistema

Diversas opções de inversores estão disponíveis; consulte Dados técnicos dos inversores de frequência PowerFlex Série 750, 
publicação 750-TD001, para mais informações.

Frame 8 Frame 9 Frame 10

Inversor IP20, NEMA/UL Tipo 1
Inclui filtro CC, fusíveis de linha CA integrados e projeto prático. O duto de exaustão na parte superior dos gabinetes é opcional.

Inversor IP20, NEMA/UL Tipo 1
(Frame 9 mostrado)

Inclui afogador do indutor CC, fusíveis de linha CA integrados, 
projeto prático, capela de exaustão e baia de opção para 
dispositivos de proteção/controle.

Projeto prático
(Frame 8 mostrado)

(1) É necessário um carrinho para inversores com Frame 8 a 10, e 
inversores com Frame 9 e 10 com a opção de rack de baia. O 
carrinho possui uma altura do rebordo ajustável de 0 a 182 mm e 
alcance/defasagem de rebordo de 0 a 114 mm.
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Rede, CLP e compartimentos de E/S

Disponíveis em estilos de gaveta semirremovíveis e fixas.

Selecione um switch gerenciável

Cada rede EtherNet/IP possui uma ou duas chaves Stratix® 5700 geralmente montadas na 
canaleta horizontal superior na configuração padrão. Até 16 portas EtherNet/IP podem ser 
fornecidas em cada canaleta de controle e rede. Os cabos conectados ao switch são roteados 
aos dispositivos EtherNet/IP na coluna. 

Escolha uma chave Stratix® 5700 com firmware lite ou completo. Firmware completo é 
compatível com mais redes locais virtuais (VLANs), Qualidade de serviço (QoS), IPv6 e mais. Para detalhes sobre os recursos compatíveis 
com firmware completo e lite, consulte o Perfil do produto Stratix 5700 Switch de Ethernet industrial gerenciável, publicação ENET-PP005.

Dispositivos de ligação de redes

Com dispositivos de ligação de redes aliados à tecnologia NetLinx, os clientes do CCM 
CENTERLINE 2500 podem conectar-se a diferentes redes de comunicação. Os dispositivos de 
ligação de redes podem conectar-se diretamente a uma rede EtherNet/IP a partir de um CCM.  A 
tecnologia NetLinx pode facilmente fazer ligações entre redes, simplificando a transferência de 
dados da rede do CCM para a rede EtherNet/IP de um controlador.

A adição de uma Ethernet a uma ponte DeviceNet permite que você conecte seu novo CCM 
EtherNet/IP aos barramentos CCM DeviceNet existentes.

Fonte de alimentação EtherNet/IP

Uma rede EtherNet/IP no CCM exige uma fonte de alimentação fornecendo 24 Vcc. 
Uma fonte de alimentação de qualidade é essencial para a operação confiável do sistema. 
Para ajudar na integridade e confiabilidade do sistema, recomenda-se uma gaveta de fonte de 
alimentação de 8 A da Allen-Bradley. Esta fonte de alimentação é fornecida com um buffer 
para um desempenho de permanência aprimorado. Uma fonte de alimentação redundante 
também está disponível para ainda mais confiabilidade.

A fonte de alimentação reserva EtherNet/IP está disponível para o backup de nível da gaveta. 
Ele transfere perfeitamente a energia da rede se houver uma perda de alimentação da rede 
principal. Não há perda da função dos componentes. Quando a alimentação principal da 
EtherNet/IP se recuperar, ocorrerá uma transferência automática da fonte de alimentação 
primária.

Controladores programáveis

A arquitetura Logix oferece uma vasta linha de módulos (de entrada, saída e comunicação), abrangendo muitas aplicações, desde digital de 
alta velocidade até controle de processo. A arquitetura Logix utiliza tecnologia produtor/consumidor, de modo que as informações de 
entrada e o status de saída podem ser compartilhados dentre múltiplos controladores Logix.

Para mais informações, consulte o Guia de seleção do Sistema ControlLogix, publicação 1756-SG001.

Descrição da gaveta

Dimensão do 
módulo

1=80 mm
Ponte Ethernet para DeviceNet® 2
Ponte Ethernet para PROFIBUS 2
Ponte Profibus para DeviceNet 2
Ponte ControlNet® para 
DeviceNet 2

Descrição da gaveta

Dimensão do 
módulo

1=80 mm
Fonte de alimentação Ethernet 2
Fonte de alimentação Ethernet 
redundante 4

Fonte de alimentação Ethernet 
de reserva da gaveta

(1)

(1) É possível adicionar espaço no módulo. Fornecido na 
gaveta, primeiramente para sobrecargas eletrônicas 
nas gavetas de partida.
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta
Compartimentos de E/S

FLEX™ I/O e POINT I/O™ compõem uma família de produtos de E/S modulares, ideal para aplicações 
que exigem flexibilidade e baixo custo de propriedade. A capacidade de misturar e E/S padrão e 
seguras proporciona ainda mais flexibilidade e oportunidades para padronização, independente 
dos requisitos da aplicação.

Por poder ser usada em E/S remota e local, FLEXI/O e POINT I/O reduzem ainda mais os custos de 
engenharia em projeto, instalação e desenvolvimento de aplicação.

FLEX™ I/O é um sistema modular de E/S, flexível e de custo otimizado para aplicações distribuídas, 
oferecendo todas as funções de E/S mais amplas com base em rack, sem exigências de espaço.

O POINT I/O é a única solução de E/S modular com grau de proteçãoIP20 compatível com os 
requisitos da ODVA para as arquiteturas EtherNet/IP linear, estrela e anel. Esta compatibilidade 
fornece ainda mais confiabilidade ao sistema e disponibilidade para maximizar o desempenho do sistema e sua disponibilidade.

Para mais informações sobre módulos de E/S, visite o site de Módulos de E/S da Rockwell Automation, https://ab.rockwellautomation.com/IO.

Painéis de distribuição

Os painéis de distribuição são usados para cargas de não motor. Eles permitem o empacotamento prático em uma localidade, de acordo com 
suas necessidades de distribuição. Estão disponíveis circuitos mono, bi e trifásico. O painel de distribuição é um módulo de instalação fixa.
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Observações:
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Lista de verificação para seleção de centros de controle
de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500

Use esta lista de verificação para ajudá-lo a configurar seu Centro de controle de motores CENTERLINE® 2500. 

Etapa 1: Revisar Especificações técnicas do CCM

Etapa 2: Seleção das opções de rede e IntelliCENTER®

Etapa 3: Seleção da estrutura

Cada etapa mencionada nesta lista de verificação está descrita em detalhes no Guia de seleção de centros de controle de motores de 
baixa tensão e conjuntos de comando e manobra do CENTERLINE 2500, publicação 2500-SG001, que está disponível na 
Rockwell Automation Literature Library:
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/documentation/literature-library.html.

Cliente Usuário:
Escritório:

Certificações e marcações
 ABS e ABS Shipboard  Marcação de 

Conformidade CE
 China Compulsory Certificate 

(CCC)
 DEKRA  EAC  RETIE

 Outros (especificar):

Rede incorporada
EtherNet/IP™  Não  Sim(1)

(1) Para opções de IntelliCENTER, consulte Comunicação em rede, controlador programável, compartimento de E/S e várias gavetas na página 80.

IntelliCENTER
Disco compacto (CD)  Nenhuma  Dados padrão  Software e dados IntelliCENTER

Estrutura
Grau de proteção do gabinete  IP 42 (padrão)  IP 54  IP 20
ArcShield™ (IEC/TR 61641)  Não (padrão)  Sim
Formas de separação interna  3b (padrão)  2b

 4b Tipo 5  4b Tipo 7
Configuração de montagem  Frente simples (padrão)  Frente dupla (consecutiva)  Acrescentar à existente
Largura da canaleta vertical  200 mm (largura total da coluna de 

700 mm)
 300 mm (largura total da coluna de 

800 mm)
 400 mm (largura total da coluna de 

900 mm)
 500 mm (largura total da coluna de 

1.000 mm)
Profundidade  600 mm (frente simples)  800 mm (frente simples)

 1.200 mm (frente dupla ou consecutiva)  1.600 mm (frente dupla ou consecutiva)
Temperatura ambiente, máx. _________ °C
Altitude __________________ metros
Pintura externa  Cinza claro RAL 7032 (padrão)  Outros (especificar):(1)

(1) Para uma descrição mais detalhada, use a seção Observações que começa na página 82.

Pintura interna  Aço galvanizado Z275 (padrão)  Branco brilhante de alta visibilidade

 Outros (especificar):(1)
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Lista de verificação para seleção de centros de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500
Etapa 3: Seleção da estrutura (continuação) 

Etapa 4: Seleção dos sistemas de alimentação

Estrutura
Placa de identificação 
mestre

 Não

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

Opções  Aquecedor com termostato  Suportes de cabo para canaletas verticais

 Outros (especificar):(1)

(1) Para uma descrição mais detalhada, use a seção Observações que começa na página 82.

Potência de entrada
Tensão de linha  380 V  400/415 V  440/460/480 V  525/575 V

 690 V
Frequência  50 Hz  60 Hz
Alimentação do sistema  Triângulo  Triângulo aterrado  Estrela aterrada  Estrela aterrada com impedância
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

Classificação de 
barramento de força 
horizontal

 800 A  1.250 A  1.600 A  2.000 A

 2.500 A  3.200 A  4.000 A

Material do barramento 
de força horizontal

 Cobre, revestimento de 
estanho (padrão)

 Cobre, sem revestimento

Barramento neutro  Nenhum (padrão)  Carga nominal total  Carga nominal parcial
Classificação do 
barramento de 
distribuição vertical

 300 A (fornece capacidade de 600 A)  600 A (fornece capacidade de 1.200 A)

Material do barramento 
de distribuição vertical

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

Aberturas de garras OBSERVAÇÃO: Guilhotinas automáticas estão incluídas por padrão.
Terra de proteção (PE)
Local do PE horizontal  Fundo (padrão)
Condutor PE vertical 
para gavetas removíveis

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

Condutor PE vertical 
para carga do cliente

 Cobre, sem revestimento  Cobre, revestimento de estanho
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Etapa 5: Seleção dos projetos de gaveta

Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta

Configuração da gaveta – Geral
Acesso do cabo de saída  Parte superior  Fundo
Tipo de gaveta  Padrão removível  Instalação fixa

 Removível com SecureConnect™
Placas de identificação 
(brancas com letras 
pretas)

 Acrílico gravado (padrão)  Fenólico gravado

Alimentação de 
comando da gaveta
Tensão  24 Vcc  110/115/120 Vca  220/230/240 Vca
Fonte  Transformador de alimentação de controle central (padrão)  Linha para neutro  Fonte remota de alimentação de 

controle
Transformador individual de controle:
 75 VA  150 VA  250 VA

 Outros (especificar):(1)

(1) Para uma descrição mais detalhada, use a seção Observações que começa na página 82.

IMPORTANTE: para seleção de seccionadoras, consulte as seções Entrada de rede elétrica, Alimentador, Direta/com Reversão e Gaveta de 
partida na Seção 6.

Localização dos bornes 
de controle

 Canaleta vertical (padrão)  Canaleta superior horizontal

Gaveta de entrada de rede
Capacidade de 
corrente

_________ A

Tipo de entrada de 
rede

 Disjuntor a ar (ACB) (padrão)  Disjuntor de caixa moldada (MCCB) 
(padrão)

 Terminal de rede (MLO)

Locais de entrada de 
rede

 Esquerda  Centro  Direita
Entrada:
 Parte superior  Fundo

Configuração de entrada:
 Rede simples  Rede dupla  Rede-interligação-rede

Tipo de disjuntor  3 polos  4 polos
Número de cabos por fase: _________
Dimensão do cabo: __________________

Acessórios do 
disjuntor principal

 Desarme do disjuntor principal  Contatos auxiliares__QUANT:_________  Dispositivo de carregamento elétrico

 Bobina do fechamento  Bobina de shunt  Liberação de subtensão

 Operação motorizada  Termografia  Estação de medição de precisão__%:_________
Comunicação:
 EtherNet/IP  Outros (especificar):(1)

(1) Para uma descrição mais detalhada, use a seção Observações que começa na página 82.

A tabela da Etapa 6 continua na próxima página.

Proteção  LSI (padrão)  LI  LSIG

 Chave DIP  Touchscreen digital  Transferência automática

 Sincronização de gerador  Escoamento da carga (interligação)
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta (continuação)

A seção Acessórios e opcionais Direta/com Reversão e a tabela da Etapa 6 continuam na próxima página.

Gaveta do alimentador(1)

Tipos  Disjuntor a ar (ACB) (padrão)  Disjuntor de caixa moldada (MCCB) (padrão)
Meios de desconexão 
da alimentação

 Disjuntor, magnético térmico (padrão)  Disjuntor, eletrônico  Seccionadora com fusível
Tipo de fusível:
 DIN  BS88

Opções  Contatos auxiliares__QUANT:_________  Dispositivo de carregamento elétrico  Bobina do fechamento

 Bobina de shunt  Operação motorizada  Termografia

 Estação de medição de precisão__%:_________
Gavetas de partida Direta/com Reversão(1)

(1) Forneça uma lista de cargas separada, que está na página 81. Para aplicações exclusivas, copie esta seção DOL/DOLR para a seção Observações na página 82 e preencha conforme 
necessário.

Meios de desconexão 
da alimentação

 Disjuntor (padrão)  Seccionadora com fusível
Tipo de fusível:
 DIN  BS88

Tipo de relé de 
sobrecarga 
eletrônico

 E100™  E300™

Taxa de operação  AC3 (padrão)  AC4
Proteção  Tipo 2 (padrão)  Tipo 1
Acessórios e opcionais Direta/com Reversão
Sinaleiros (LED)  Não (padrão)

 Sim - Caso afirmativo, digite na placa da legenda

 Ligado  Avanço

 Desligado  Reversa

 Falha  Outros (especificar):(2)

(2) Para uma descrição mais detalhada, use a seção Observações que começa na página 82.

Botões pulsadores  Não (padrão)

 Sim - Caso afirmativo, digite na placa da legenda

 Ligado  Desligado  Rearme

 Emergência  Outros (especificar):(2)

Chave seletora  Não (padrão)  2 posições  3 posições
Função: ______________________________________________________________________________________________________

Rearme  Interno (padrão)  Externo – porta instalada
Display de indicação 
remota E100

 Não (padrão)  Sim
Em caso afirmativo, exibir tipo:
 Sem o botão de reset  Com o botão de reset

Estações de controle 
E300

 Não (padrão)  Sim
Caso afirmativo, tipo de estação:
 Controle  Diagnóstico
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta (continuação)

A tabela da Etapa 6 continua na próxima página.

Acessórios e opcionais Direta/com Reversão (continuação)
Contatos auxiliares Partida:

 Normalmente aberto__QUANT:_________

 Normalmente fechado__QUANT:_________
Disjuntor:
 Normalmente aberto__QUANT:_________

 Normalmente fechado__QUANT:_________
Opções variadas  Falta à terra  Monitoração de tensão  Outros (especificar):(1)

(1) Para uma descrição mais detalhada, use a seção Observações que começa na página 82.

Gavetas de partida suave(2)

(2) Forneça uma lista de cargas separada, que está na página 81. Para aplicações exclusivas, copie a seção Gavetas de partida suave para a seção Observações, que começa na página 82, e 
preencha conforme necessário.

Tipos  SMC™ Flex (padrão)  Outros (especificar):(1)

Conexão  Linha  Triângulo
Meios de desconexão da 
alimentação  Disjuntor (padrão)  Com fusível (operador rotativo)

Acessórios e opcionais de SMC
Sinaleiros (LED)  Não (padrão)

 Sim - Caso afirmativo, digite na placa da legenda

 Ligado  Avanço  Falha

 Desligado  Reversa  Outros (especificar):(2)

Botões pulsadores  Não (padrão)

 Sim - Caso afirmativo, digite na placa da legenda

 Ligado  Emergência  Rearme

 Desligado  Outros (especificar):(2)

Chave seletora  Não (padrão)  2 posições  3 posições
Função: ______________________________________________________________________________________________________

Interface Homem-Máquina 
(IHM)

 Não (padrão)  Tela LCD, teclado totalmente 
numérico

 Tela LCD, apenas programador

Modo de partida  Não (padrão)  Controle de bomba  Controle de frenagem
Outros(2)
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta (continuação)

A tabela da Etapa 6 continua na próxima página.

Gavetas dos inversores de frequência (VFD) PowerFlex®(1)

(1) Copie esta seção para a seção Observações que começa na página 82 e preencha para cada gaveta necessária.

Modelo PowerFlex  523  525  753  755

Taxa de operação  Normal  Pesada

Classificação de ampère A: _________

Capacidade de quilowatts kW: _________

Meios de desconexão da 
alimentação

 Disjuntor (padrão) 

 Com fusível 
(operador rotativo)

Tipo de fusível: ______________  Fusível não fornecido

Operador da manopla  Operador rotativo (padrão)  Operador de flange (mínimo 2 módulos)

Acessórios e opcionais da gaveta PowerFlex
Sinaleiros (LED)  Não (padrão)

 Sim - Caso afirmativo, digite na placa da legenda

 Ligado  Avanço  Falha

 Desligado  Reversa  Outros (especificar):(2)

(2) Para uma descrição mais detalhada, use a seção Observações que começa na página 82.

Botões pulsadores  Não (padrão)

 Sim - Caso afirmativo, digite na placa da legenda

 Ligado  Emergência  Rearme

 Desligado  Outros (especificar):(2)

Chave seletora  Nenhum (padrão)  2 posições  3 posições

Função: ______________________________________________________________________________________________________

Interface Homem-Máquina 
(IHM)

 Tela LCD, teclado totalmente numérico  Tela LCD, apenas programador

Modo de frenagem  Controle de bomba  Controle de frenagem

Tipo de reator  Linha  Carga

Filtro EMC  Não (padrão)  Sim

Comunicação em rede, controlador programável, compartimento de E/S e várias gavetas
Switch gerenciado por 
EtherNet/IP

 Firmware completo Stratix® 5700  Firmware Lite Stratix 5700

Dispositivos de ligação de 
rede

 Dispositivo Ethernet para DeviceNet®  Dispositivo Ethernet para PROFIBUS

 Outros (especificar):(2)

Fonte de alimentação 
EtherNet/IP

 Primária (padrão)  Redundante  Backup

Compartimentos de E/S  Sistema FLEX™ I/O  Sistema POINT I/O™  Outros (especificar):(2)

Gavetas diversas
Controladores programáveis Número de slots:_________ Fonte de alimentação:____________________________________

Descreva o que precisa:(2)

Espaço extra para futuras 
gavetas

Descreva o que precisa:(2)

Painéis de distribuição  1 polo__QTDE:_________  3 polos__QTDE:_________

 2 polos sem detecção de corrente residual__QTDE:_________  2 polos com detecção de corrente residual__QTDE:_________

Liste as cargas de circuito 
necessárias:(2)
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Etapa 6: Seleção dos tipos de gaveta (continuação)
Lista de carga

Tipo de gaveta 
(Por exemplo, DOL, DOLR, 
SMC, VFD, aquecedor…) ID da gaveta Classificação

Dimensão 
do módulo Diversos Observação
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Observações

A tabela Observações continua na próxima página.

Tópico e página
(Por exemplo, sinaleiros 
PowerFlex, página 65) Observações
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Observações (continuação)

A tabela Observações continua na próxima página.

Tópico e página
(Por exemplo, sinaleiros 
PowerFlex, página 65) Observações
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Observações (continuação)

A tabela Observações continua na próxima página.

Tópico e página
(Por exemplo, sinaleiros 
PowerFlex, página 65) Observações
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Observações (continuação)

A tabela Observações continua na próxima página.

Tópico e página
(Por exemplo, sinaleiros 
PowerFlex, página 65) Observações
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Observações (continuação)
Tópico e página

(Por exemplo, sinaleiros 
PowerFlex, página 65) Observações
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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
Instruções de instalação de Centros de Controle de Motores de baixa tensão 
CENTERLINE® 2500, publicação 2500-IN001

Fornece instruções para receber, manusear, instalar, comissionar, fazer manutenção, 
remover e armazenar centros de controle de motores CENTERLINE 2500.

IEC Contactor Specifications Technical Data, publicação 100-TD013 Fornece especificações técnicas para os contatores IEC cód. cat. nº 100 e 104.
Molded Case Circuit Breakers Selection Guide, publicação 140G-SG001 Fornece uma visão geral dos disjuntores de caixa moldada (MCCBs) e os vários tamanhos de 

carcaça dos disjuntores cód. cat. 140G que a Allen-Bradley oferece.
Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications 
Technical Data, publicação 140M-TD002

Fornece especificações técnicas para disjuntores de proteção do motor e os vários 
tamanhos de carcaça dos disjuntores cód. cat. 140M que a Allen-Bradley oferece.

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

Fornece especificações técnicas para os relés de sobrecarga E300 e E200 da Allen-Bradley® 
para aplicações de controle do motor e para os três módulos de cada relé.

E100 Electronic Overload Relay Specifications Technical Data, 
publicação 193-TD013

Fornece especificações técnicas para os relés de sobrecarga eletrônicos E100 da Allen-
Bradley para aplicações de controle do motor.

Dados técnicos dos inversores de frequência PowerFlex® série 750, 
publicação 750-TD001

Fornece especificações técnicas para os inversores série 750 em vários tamanhos de 
carcaça e em modelos de montagem na parede, autoportante e portátil.

Guia de seleção do sistema ControlLogix, publicação 1756-SG001 Fornece uma visão geral dos vários sistemas ControlLogix série 1756, que oferecem controle 
de segurança, inversor de frequência, controle de movimento e processo discretos.

Stratix® 5700 Switch de Ethernet industrial gerenciável, 
publicação ENET-PP005

Fornece uma visão geral dos recursos e benefícios do switch Ethernet industrial Stratix 
5700.

EtherNet/IP™ Network Devices User Manual, publicação ENET-UM006 Descreve como configurar e usar os dispositivos EtherNet/IP para se comunicar com a rede 
EtherNet/IP.

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

System Security Design Guidelines Reference Manual, 
publicação SECURE-RM001

Fornece orientação sobre como conduzir avaliações de segurança, implementar produtos 
da Rockwell Automation em um sistema seguro, consolidar o sistema de controle, gerenciar 
o acesso do usuário e descartar os equipamentos. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publicação IC-TD002

Fornece uma ferramenta de referência rápida para controles de automação industrial e 
conjuntos da Allen-Bradley.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publicação 1770-4.1 Fornece orientações gerais para instalar 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/in/2500-in001_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/100-td013_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/140g-sg001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/140m-td002_-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/td/193-td013_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/750-td001_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/enet-pp005_-pt-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/global/detail.page?pagetitle=Product-Certifications&content_type=tech_data&docid=de1cc7d81606981b0f214fed1137f539
www.rockwellautomation.com/literature
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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)

Obtenha ajuda sobre como os produtos interagem, verifique funcionalidades e 
capacidades e encontre firmware associado. rok.auto/pcdc

A Rockwell Automation mantém informações ambientais atuais dos produtos em seu site em rok.auto/pec.

Allen-Bradley, Accu-Stop, ArcShield, CENTERLINE, ControlLogix, DeviceLogix, E100, E300, expanding human possibility, FactoryTalk, FLEX, Integrated Architecture, IntelliCENTER, Logix, NetLinx, POINT 
I/O, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, RSEnergyMetrix, RSLogix, RSNetWorx, SecureConnect, SMC, Stratix e Studio 5000 são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
ControlNet, DeviceNet e EtherNet/IP são marcas comerciais 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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