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Novidades
As melhorias ao PowerFlex® 6000T incluem:

Carcaça A com dimensão reduzida
Os inversores de frequência PowerFlex 6000T IEC classificados para 6 e 6,6 kV agora estão disponíveis em um design all-in-one com
classificação 215 A. Esses inversores de frequência compactos estão disponíveis com até 13,3 kV de tensão primária sem nenhuma
alteração nas dimensões do inversor.

Controle vetorial de fluxo
O controle vetorial de fluxo, agora disponível como ou sem encoder, fornece excelente velocidade e controle de torque. Isso também habilita
o compartilhamento preciso da carga para sistemas de acionamento com vários motores e inversores.

Análise preditiva
Os inversores PowerFlex 6000T rastreia continuamente as condições dos componentes elétricos, como o ventilador principal ou o ventilador
auxiliar, para fornecer informações de diagnósticos para seu sistema de controle de forma que você possa agir para evitar o tempo de
parada não planejado.

Controle adaptativo
Combina a funcionalidade do observador de carga e do ajuste adaptativo para comparar o desempenho atual das configurações inversor-aaplicação e faz os ajustes necessários. Além disso, esse recurso ajuda a isolar as vibrações potencialmente prejudiciais e distúrbios no lado
da carga. Pode ser usado para indicar a necessidade de manutenção e o desgaste da máquina ao longo do tempo.

Análise preventiva
Os inversores de frequência PowerFlex 6000T rastreiam o tempo de execução de todos os componentes elétricos e fornece um lembrete
para manutenção periódica com base no cronograma de manutenção do inversor. Eles também rastreiam o tempo de execução de
componentes críticos e fornece um lembrete para troca periodicamente.
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Benefícios dos inversores de média tensão PowerFlex
A Rockwell Automation, a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e de informação, vem desenvolvendo tecnologia de
ponta para controle do motor de média tensão há mais de oitenta anos. Nossos inversores de frequência oferecem os seguintes recursos:
Experiência na aplicação
Com mais de 30 anos de experiência e milhares de
aplicações em uma ampla variedade de setores, nossos inversores de média tensão oferecem resultados
comprovados nos quais você pode confiar. Nossos
engenheiros de teste e aplicação, equipes de gestão
de projeto e engenheiros de serviço de campo desenvolvem e oferecem soluções que atendem às suas
necessidades.

Controle inteligente de motor Connected Enterprise
Nossos inversores de média tensão fornecem informações valiosas sobre as condições do inversor de
média tensão e os parâmetros de processo por trás
do controle de sistema. O suporte total às ferramentas do software Connected Components Workbench™
e Studio 5000 minimiza o tempo e o esforço necessários para integrar esses ativos inteligentes ao sistema
de controle.

Conectividade
Nossos inversores de média tensão oferecem comunicação EtherNet/IP™ integrada e são compatíveis
com os outros protocolos de comunicação comumente usados. A compatibilidade da conectividade e
do sistema de controle ajuda a oferecer a integração
de sistema de controle perfeita.

Confiabilidade comprovada
Orientações de projeto robustas, componentes confiáveis, baixa quantidade de peças, controle do tempo
máximo de permanência em funcionamento e recursos de reinicialização automática fornecem inerentemente um tempo maior de operação. Componentes
críticos redundantes e opções de bypass, juntamente
com testes de fábrica em um dinamômetro antes do
envio, contribuem para uma melhor utilização dos ativos.

Padrões de segurança/qualidade
Nossos sistemas e processos de qualidade ajudam a
assegurar que os produtos da mais alta qualidade
sejam entregues aos nossos clientes. Opções de gabinete resistentes a arco elétrico e opções de segurança funcional para ajudar a otimizar a segurança
dos seus processos e de sua equipe.

Eficiência energética
Os ventiladores do projeto ECO e os transformadores
de isolamento de alta eficiência maximizam a eficiência do sistema e reduzem os custos operacionais. As
configurações sem transformador ajudam a oferecer
a mais alta eficiência do sistema.

Portfólio de produtos alvo
Nossa oferta de portfólio é personalizada para atender às necessidades de aplicações para ventiladores,
bombas e compressores de uso geral ou aplicações
para misturadores, transportadores, guindastes e
guinchos de uso específico.

Suporte global
Nossa ampla base instalada é suportada por uma rede
mundial de serviços e suporte para ajudá-lo com o
que você precisa, onde e quando precisar.

Teste abrangente
Ao escolher um inversor de frequência de média tensão PowerFlex, você tem uma solução que é totalmente testada antes de chegar à sua instalação.
Teste de plena carga com motores de indução de
média tensão. Teste de perfil de carga para aplicações de torque constante e torque variável. As instalações de teste estão localizadas no Canadá, China,
Brasil e Polônia.
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Selecione o inversor de frequência PowerFlex certo para sua aplicação
O inversor de frequência de media tensão fornece o desempenho que sua aplicação exige com uma ampla seleção de inversores e opções.
Os inversores de frequência PowerFlex 6000T de uso geral fornecem características de alto desempenho para operar aplicações como
ventiladores, bombas, compressores, transportadores e moinhos. Os inversores de frequência PowerFlex 7000 de uso especial apresentam
características aprimoradas para operar aplicações de especialidades como moinhos esféricos e SAG, transportadores, extrusoras e
misturadores.
PowerFlex 7000

Application Requirements Complexity

Special Purpose

PowerFlex 6000T

All-purpose

2.3 kV

3.3 kV

4.16 kV

6.6 kV

10 kV

11 kV

Output Voltage

Melhor ajuste dos inversores de frequência de média tensão PowerFlex
Requisito
Aplicações típicas
Configurações do sistema de acionamento
Requisitos de resfriamento do inversor de
frequência
Classificação da tensão do motor
Corrente nominal do motor
Tipos de motor
Frenagem regenerativa
Comprimentos de cabo do motor
Torque de mobilização a velocidade zero

PowerFlex 6000T
• Torque variável (ventiladores, bombas e compressores)
• Torque constante (aplicações não regenerativas,
transportadores de pista plana)
Transferência síncrona, independente para vários motores,
compartilhamento de carga

• Torque variável (tudo)
• Torque constante (tudo)

Resfriado por ar

Resfriado por ar, resfriado por líquido

Até 11 kV
Até 680 A
Indução
Não (operação em dois quadrantes)
Até 10 km
Não

Até 6,6 kV
Até 720 A
Indução, síncrono
Sim (operação em quatro quadrantes)
Até 30 km
Sim
Sim, - certificado para classificação de arco elétrico de
50 kA

Requisito de gabinete resistente a arco elétrico Não
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Inversores PowerFlex 6000T
Os inversores de frequência de média tensão PowerFlex® 6000T são
especialmente bem adequados para aplicações de uso geral como ventiladores,
bombas, compressores, transportadores e moinhos. Eles são a solução ideal para
aplicações de controle do motor a partir de 100 até 11.000 kW (190 a 14.600 HP) e
para motores com características nominais de 2,3 a 11 kV.
Os inversores PowerFlex 6000T resfriados a ar são projetados para maximizar a
eficiência energética ao permitir a partida suave e o controle de velocidade
variável em aplicações de regime de trabalho normal e aplicações pesadas.
Para alcançar harmônicas de baixa entrada e fator de potência próximo da
unidade, os inversores de frequência usam topologia de ponte "H" em cascata
(CHB). Esta topologia combina um transformador de isolamento com desvio de
fase integrado com células de energia ligadas em série em cada fase.
Os inversores de frequência PowerFlex 6000T apresentam integração premium
com perfis add-on Studio 5000 para reduzir o tempo de integração. Os inversores
de frequência TotalFORCE têm controle adaptativo integrado para manter sua
operação em execução, junto com a análise de manutenção para simplificar o
cronograma de manutenção.

Inversores de frequência PowerFlex 7000
A linha de produtos de média tensão PowerFlex 7000 é
desenvolvida para atender uma ampla variedade de
necessidades e configurações da indústria pesada. Recursos
de comunicação robustos, de segurança e alto desempenho
ajudam a melhorar a utilização dos ativos e a reduzir o risco
de segurança para as suas aplicações críticas de plataformas
de petróleo, gás natural ou oleodutos offshore, geração de
energia, minas, instalações de água/esgoto, para aplicações
marítimas e mais.
Os inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000
oferecem opções de controle e configurações do inversor
como active front end (AFE) com tecnologia Direct-to-Drive™
e controle de torque de alto desempenho para ajudar a
atender as demandas da aplicação. Acrescente a isso, a
opção de controle Safe Torque Off e a opção de gabinete
resistente a arco elétrico ArcShield™ e o inversor de
frequência PowerFlex 7000 pode fornecer uma solução
completa que fornece desempenho superior e segurança
aprimorada ao seus ativos críticos.
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Fluxograma de seleção do inversor de frequência de média tensão
PARTIDA

A tensão do motor é
superior a 6,6 kV?

Sim

Não

Sim

É necessário um inversor
resfriado a líquido?
Não

Sim

É necessário um inversor
resistente a arco elétrico?
Não

Sim

A aplicação é
regenerativa?
Não

Sim

A distância do cabo do
motor é superior a 10 km?
Não

Sim

A aplicação precisa manter
torque em velocidade zero?
Não

Sim

O motor é
síncrono?

Não

Consulte Inversores de frequência de
média tensão PowerFlex 7000.
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Comparação entre os inversores de frequência de média tensão PowerFlex
Comparação entre os inversores de frequência PowerFlex
Inversores de uso geral PowerFlex 6000T
Resfriado por ar
Faixa de potência nominal em 2,3/2,4 kV Até 2390 kW (3205 HP)
Faixa de potência nominal a 3 kV
Até 2990 kW (4010 HP)
Faixa de potência nominal a 3,3 kV
Até 3280 kW (4398 HP)
Faixa de potência nominal em 4/4,16 kV Até 4140 kW (5525 HP)
Faixa de potência nominal a 6 kV
Até 5970 kW (8006 HP)
Faixa de potência nominal em 6,3 kV
Até 6300 kW (8450 HP)
Faixa de potência nominal em 6,6 kV
Até 6570 kW (8810 HP)
Faixa de potência nominal em 6,9 kV
Até 6870 kW (9210 HP)
Faixa de potência nominal em 6,9 kV
Até 9950 kW (13.343 HP)
Faixa de potência nominal em 6,9 kV
Até 10.950 kW (14.686 HP)
Topologia
Ponte “H” em cascata
Tipo de motor
Indução
120 V 60 Hz, 240 V 60 Hz, 110 V 50 Hz,
Alimentação de controle
ou 220/230 V 50 Hz
2.4 kV, 3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6 kV, 6,6 kV,
Tensão nominal de entrada
6,9 kV, 7.2 kV, 10 kV, 11 kV, 13,8 kV
Tolerância de tensão de entrada
±10% de valor nominal
Subtensão de entrada
-30% de valor nominal
Frequência de entrada
50/60 Hz, ±5%
Fator de potência de entrada
>0,95
Recursos

Inversores de uso especial PowerFlex 7000
Resfriado por ar
Resfriado por líquido
150 a 1500 kW (2000 HP)
–
–
187 a 3600 kW (4750 HP)
–
261 a 4400 kW (5750 HP)
2240 a 3900 kW (5750 HP)
–
400 a 6000 kW (8000 HP)

3000 a 5595 kW (7500 HP)

–
Modulação por largura de pulso CSI
Indução e síncrono
220/240 V ou 110/120 V, monofásico - 50/60 Hz (20 A)
2,4 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6,6 kV

4,16 kV, 6,6 kV

±10% de valor nominal
–30% do valor nominal, contínua com redução de capacidade
50/60 Hz, ±5%
>0,95 (retificador AFE)
• Reator de linha (AFE Direct-to-Drive)
• Transformador de isolamento (AFE)
• Transformador de isolamento multifásico (18 pulsos)

Dispositivo de impedância de entrada

Transformador de isolamento multifásico

Eficiência comum do sistema de inversor
de frequência(1)
Nível de ruído do inversor de
frequência(2)

• Inversores de frequência até 500 kVA = 96%
• Inversores de frequência até 500 kVA = 96,5%

> 97,5% (AFE Direct-to-Drive), > 98% (18 pulsos)

• Inversores de carcaça A: 80 dB(A)
• Inversores de carcaça B e H: <85 dB(A)

< 85 dB(A)

Tensão de saída

Capacidade de sobrecarga

0 a 2300/2400 V, 0 a 3000 V, 0 a 3300 V,
0 a 4000/4160 V, 0 a 6000 V, 0 a 6300 V,
0 a 6600 V, 0 a 6900 V, 0 a 10.000 V,
0 a 11.000 V
• 110% de sobrecarga por 1 min a cada 10 min
(regime de trabalho normal)
• 150% de sobrecarga por 1 min a cada 10 min
(regime de trabalho pesado)

Configurações do retificador

18 pulsos a 54 pulsos

Chave do retificador

Diodos
Células de potência com modulação por largura de
pulso (PWM)
IGBTs
< 5%
Corrente e tensão quase senoidal
Fibra óptica
• Volts por Hertz
• Controle vetorial em malha aberta (SVC)
• Controle vetorial de fluxo (sem encoder)
• Controle vetorial de fluxo com realimentação do
encoder (opcional)
• ±0,5% com V/Hz e controle SVC
• ≤ ±0,1% com controle vetorial de malha aberta
• ≤ ±0,1% com controle vetorial de malha fechada

Configuração do Inversor
Chave do inversor
Corrente de saída THD
Forma de onda de saída para o motor
Isolamento de média tensão

Método de controle

Regulação de velocidade

0 a 2300 V, 0 a 3300 V, 0 a 4000 V,
0 a 6600 V

0 a 4000 V, 0 a 6600 V

• 110% de sobrecarga por 1 minuto a cada 10 minutos (regime de trabalho normal/
carga com torque variável)
• 150% de sobrecarga por 1 minuto a cada 10 minutos (regime de trabalho pesado/
carga com torque constante)
• Direct-to-Drive
• Direct-to-Drive
(Retificador AFE sem transformador)
(Retificador AFE sem transformador)
• AFE com transformador de isolamento • AFE com transformador de isolamento
separado
separado
• AFE com transformador integrado
• 18 pulsos com transformador de
• 18 pulsos com transformador de
isolamento separado
isolamento separado
Tiristor comutado de gate simétrico (SGCTs) (retificador AFE), SCRs (18 pulsos)
Modulação por largura de pulso (PWM)
SGCTs
< 5%
Corrente e tensão quase senoidal
Fibra óptica
• Vetorial direto sem sensor digital
• Controle vetorial total com realimentação do encoder (opcional)

• 0,1% sem realimentação do encoder
• 0,1% sem realimentação do encoder
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Comparação entre os inversores de frequência PowerFlex (Continuação)
Inversores de uso geral PowerFlex 6000T
Resfriado por ar

Frequência de saída

1 a 75 Hz

Tempo de aceleração/desaceleração
Capacidade de partida com o motor em
movimento
Partida automática com perda de
potência
Frenagem do motor regenerativo

0 a 3276 s

Inversores de uso especial PowerFlex 7000
Resfriado por ar
Resfriado por líquido
• 0,2 a 75 Hz (padrão)
• 0,2 a 90 Hz (opcional)
0 a 4800 s

Sim

Sim

Sim

Sim

Não
• 7 pol. Tela touchscreen colorida WinCE (6000G)
• 10 pol. Tela touchscreen colorida aprimorada
(6000T)
Inglês, chinês, espanhol, português, russo, alemão,
francês, italiano, polonês, coreano, japonês, turco,
tcheco

Sim

Recursos

Interface de operação

Idiomas

Classificações de entrada digital externa 24 Vcc (padrão), 120/240 V disponível
Classificações de saída digital externa

Contato seco classificado em 24 Vcc, 2 A máx.

Entradas analógicas

(2) isolado, 0 a 10 Vcc

Saídas analógicas

(2) não isolado, 0 a 10 Vcc ou 4 a 20 mA

EtherNet/IP, Modbus-RTU Follower RS-485,
Modbus-TCP, Modbus-PLUS Follower RS-485,
PROFIBUS RS-485
• Até 800 m (0,5 mi)
Comprimento de cabo do motor
• Até 2 km (1,2 mi) com filtro dv/dt de saída
• Até 10 km (6,2 mi) com filtro personalizado
• Versão UL: Intertravas mecânicas com chave
com segredo e eletromecânicas (padrão)
Segurança
• Versão IEC: Intertravas eletromecânicas (padrão)
e mecânicas com chave com segredo (opcional)
• IP31 (padrão)
Gabinete
• IP42 (opcional)
Gabinete resistente a arco elétrico
Não
• Pó epóxi - Pintura
• Exterior em cinza-claro Sandtex (RAL 7038) Acabamento da estrutura
preto (RAL 8022)
• Interior - subplacas de controle - branco
brilhante (RAL 9003)
Proteção contra ambientes agressivos Sim
• 0 a 40 °C (32 a 104 °F) (padrão)
Temperatura ambiente (Operacional)
• 0 a 50 °C (32 a 122 °F) (opcional)
Temperatura ambiente (Armazenamento) -25 a +55 °C (-13 a +133 °F)
Umidade relativa
Máx. 95% sem condensação
• 0 a 1000 m (0 a 3280 pés) (padrão)
Altitude
• 1001 a 5000 m (3284 a 13.123 pés) (opcional)(1)
Padrões de projeto
NEMA, ANSI, IEEE, UL, CSA, IEC, CE, EEMAC
Protocolos de comunicação (Opcionais)

Direção - Torque

Para frente e para trás, motorização

10 pol. Tela touchscreen colorida WinCE
Inglês, chinês, espanhol, português, russo, alemão, francês, italiano, polonês,
coreano, japonês, turco, tcheco
• 50 a 60 Hz CA ou CC
• 120 a 240 V - 1 mA
• 50 a 60 Hz CA ou CC
• 30 a 260 V - 1 A
(3) Isolado, 4 a 20 mA ou 0 a 10 V
(1) Isolada, 4 a 20 mA,
(8) não isolada: 0 a 10 V (600 Ω)
EtherNet/IP, RI/O, DeviceNet®, Lon Works, Can Open, PROFIBUS DP, RS-485 HVAC,
Modbus, RS-485 DF1, Interbus, RS-232 DF1, ControlNet®, USB
30 km (18,6 mi)

• Intertrava mecânica com chave com segredo
• Safe Torque-Off
• IP21/NEMA Tipo 1 (padrão)
• IP42 (opcional)
Sim, opção ArcShield disponível
• Pó epóxi - Pintura
• Exterior em cinza-claro Sandtex (RAL 7038) - preto (RAL 8022)
• Interior - subplacas de controle - branco brilhante (RAL 9003)
Sim
• 0 a 40 °C (32 a 104 °F) (padrão)
• 0 a 50 °C (32 a 122 °F) (opcional)
-40 a +70 °C (-40 a +158 °F)
Máx. 95% sem condensação
• 0 a 1000 m (0 a 3280 pés) (padrão)
• 1001 a 5000 m (3284 a 16.404 pés) (opcional)(1)
NEMA, ANSI, IEEE, UL, CSA, IEC, CE, EEMAC
Para frente e para trás, motorização e –
regeneração

(1) Baseado em motor de indução de 4 polos convencional.
(2) Sem opção de ventilador redundante. Com opção de ventilador redundante: <215 A é 83 dB(A), 216 a 680 A permanece como 85 dB(A)
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Perfis do torque de carga de aplicações típicas
Perfis do torque de carga de aplicações típicas

Ventiladores
(centrífugos,
gases quentes)

Sopradores
(centrífugos)

Acelerando

Operação
em pico

Damper fechado

VT

25

60

50

Não

110

Normal

Verificar(3)

PowerFlex 6000G/T

Damper aberto

VT

25

110

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Damper fechado

VT

25

60

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

Damper aberto

VT

25

200

175

Não

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Ventiladores
(propulsor, fluxo
axial)

VT

40

110

100

Não

150

Pesada

Verifique(3)

PowerFlex 6000L

Fornos (rotativo,
carregado)

CT

250

125

125

Sim

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Abafador fechado

VT

30

50

40

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

(3)

PowerFlex 6000L

Damper aberto

VT

40

110

100

Não

150

Pesada
Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Verifique

CT

50

40

200

Não

Personalizado(4)

VT

40

100

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

VT

40

75

75

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

Volante em campo
com óleo

CT

150

200

200

Sim

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Propulsor

VT

40

100

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

Bomba do ventilador

VT

40

100

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

Reciprocidade/deslocamento positivo

CT

175

30

175

Sim

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

VT

75

30

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

CT

150

100

100

Sim

150

Pesada

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

CT

150

100

100

Sim

150

Pesada

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

VT

50

100

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

Tipo pá, deslocamento positivo

CT

150

150

175

Sim

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Separadores, ar
(tipo do ventilador)

VT

40

100

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

Electro-submersível
[ESP]

VT

20 a 100

Avaliação

Avaliação

Não

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Lasca (madeira),
partida vazia
Centrífuga, descarga
aberta
Centrífuga, descarga
fechada

Bombas

É necessáÉ necessáEncoder
ria uma
Classificanecessário
classifica- rio frenação de
gem
Inversor(es)recopara torque
ção de trasobrecarga
regeneramendado(s)
de partida
balho
típica (%) pesado do tivaoudesaadicional?
celeração?
inversor

Interrupção

Aplicação

Ventiladores
(centrífugos,
ambiente)

Torque de carga típico
(% de torque de plena carga)(2)

Perfil de
torque
da
carga(1)

Tipo parafuso, partida seca
Tipo parafuso,
aprontado, descarga
aberta
Manuseio de massa,
descarga aberta
Turbina, centrífuga,
poço

Pá axial, carregado
Compressores Reciprocidade,
partida sem carga
Tipo correia, carregado

VT

40

100

100

Não

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

CT

100

100

100

Sim

150

Pesada

Verifique(3)

PowerFlex 6000G/T

CT

150

130

100

Sim

150

Pesada

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Tipo arrastamento

CT

175

150

100

Sim

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

CT

200

100

100

Sim

Personalizado(4)
Personalizado(4)

Verifique(3)

Tipo parafuso,
carregado

Personalizado(4)
Personalizado(4)

Sim

PowerFlex 7000

Extrusoras
(borracha ou plástico)

CT

150

150

100

Sim

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Transportadores
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Perfis do torque de carga de aplicações típicas (Continuação)
Torque de carga típico
(% de torque de plena carga)(2)

É necessáEncoder
ria uma
necessário Classifica- classificação de
para torque
ção de trasobrecarga
de partida
balho
típica
(%)
adicional?
pesado do
inversor
Personali- PersonaliSim
zado(4)
zado(4)

Perfil de
torque
da
carga(1)

Interrupção

Acelerando

Operação
em pico

Químico

CT

175

75

100

Líquido

CT

100

100

100

Sim

150

Massa

CT

150

125

100

Sim

Sólidos

CT

175

125

175

Sim

Despolpador

VT

40

100

150

Não

Banbury

CT

200 a 250

Avaliação

Avaliação

Sim

Líquido

CT

100

100

100

Massa

CT

150

100

Açúcar

CT

150

Rolo vertical
(moinho cru)

CT

Gravação

Aplicação

É necessário frenagem
Inversor(es)recoregeneramendado(s)
tivaoudesaceleração?
Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Pesada

Verifique(3)

150

Pesada

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)

Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

Sim

150

Pesada

Verifique(3)

100

Sim

150

Pesada

Verifique(3)

Avaliação

Avaliação

Sim

130

Pesada

Verifique(3)

Sem carga - 30
Carga - Avalie

Avaliação

Avaliação

Sim

150

Pesada

Verifique(3)

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

CT

Avaliação

Avaliação

Avaliação

Sim

PowerFlex 6000L
PowerFlex 7000

CT

>150 a 225

Avaliação

Avaliação

Sim

Personalizado(4)
Personalizado(4)

Verifique(3)

Esfera e queda

Personalizado(4)
Personalizado(4)

Sim

PowerFlex 7000

Balde roda escavadora e restaurador

CT

>150

Avaliação

Avaliação

Verifique(4)

175 a 225

Pesada

Sim

PowerFlex 7000

Draglines

CT

>150

Avaliação

Avaliação

Verifique(4)

175 a 225

Pesada

Sim

PowerFlex 7000

Guindastes e guinchos

CT

Avaliação

Avaliação

Avaliação

Verifique(4)

150

Pesada

Sim

PowerFlex 7000

Resfriadores

Resfriador

CT

Avaliação

Avaliação

Avaliação

Verifique(4)

110

Normal

Verifique(3)

PowerFlex 6000

Propulsão

Propulsor de navio

CT

>120

Avaliação

Avaliação

Sim

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Sim

PowerFlex 7000

Misturadores

Agitadores

Usinas

Draglines

(1) CT: torque constante, VT: torque variável
(2) Os atributos de torque de carga sombreados podem afetar a classificação do inversor PowerFlex 6000T. Entre em contato com o departamento de engenharia comercial de média tensão
da Rockwell Automation ou seu distribuidor Allen-Bradley local.
(3) Se a regeneração e/ou a desaceleração rápida for necessária, selecione o inversor PowerFlex 7000
(4) Entre em contato com o departamento de engenharia comercial de média tensão da Rockwell Automation ou seu distribuidor Allen-Bradley local.
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Inversores de frequência de média tensão PowerFlex 6000T
Os inversores PowerFlex 6000T fornece tecnologia
comprovada com uma estrutura de alimentação robusta e
recursos de segurança e inteligentes integrados em um
tamanho compacto Controles fáceis de usar e integração
premium fornecidos pela tecnologia TotalFORCE® ajuda a
reduzir o tempo de comissionamento e aumenta a
disponibilidade do inversor e do processo por todo ciclo de
vida do inversor.

Recursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Escalar (Volts por Hertz), controle vetorial em malha
aberta para todas as aplicações (6000G/6000T)
Controle vetorial de fluxo para aplicações que
requerem torque de partida alto e operação em
baixa velocidade (6000T somente)
Suporte distâncias de cabo do motor até 800 m (2625 pés) sem um filtro de saída e até 10 km (6,2 mi) com filtro
Bypass automático de célula permite que a operação contínua em capacidade reduzida para minimizar o tempo parado e não
aumenta o tamanho do inversor
Suporta EtherNet/IP e uma ampla variedade de outros módulos de comunicação
Tamanho compacto fornece melhor dimensão, disponível para 2,3 a 6,6 kV em três tamanhos de carcaças até 70 A, 71 a 140 A e 141 a 215 A
O gabinete NEMA Tipo 1/IP31 ou IP42 (opcional) reforçado tem acesso frontal para facilitar a manutenção e recursos de segurança
integrados como intertravamento eletromecânico (padrão) e intertravamento mecânico com chave com segredo (opcional)
A transferência sincronizada e o bypass (disponível de
2,4 a 11 kV) podem dar partida em até 10 motores com um inversor, até o máximo de 680 A (totalizando até 3.000 A)
Supressores de surto opcionais sem aumentar o tamanho do inversor
O design em ponte H em cascata de múltiplos níveis fornece eficiência de 96,5% incluindo o inversor de frequência e transformador
Fácil configuração, integração e visualização no ambiente Studio 5000 através da integração premium - a experiência comum dos
ativos do inversor integrado em um projeto de controle Logix. O Add-on Profile do PowerFlex 6000T é o tradutor de dados préconfiguração, a interface visual do usuário e o configurador de dados em um só lugar e é a principal ferramenta que envia os dados
do inversor a montante em um sistema de controle de nível mais alto.
Suporta ao perfil completo do dispositivo do software Connected Components Workbench - fácil de configurar, programar e visualizar
em um pacote de software (conectado ao dispositivo ou offline)
Um controle on-machine , monitoração e experiência de usuário de diagnósticos simplificados e intuitivos através de uma IHM
touchscreen colorida (eHIM) (6000T somente)
IHM touchscreen colorida em 7 pol. intuitiva e fácil de usar disponível em até 13 idiomas (6000G somente)
Recurso de monitoração de entrada de energia completa - kW, kVA, kVAR, com kWh e MWh transcorrido e fator de potência
Atualizações de firmware flash-over-fiber rápidas e seguras para todas as placas de controle principal e células de energia de um
único arquivo
Localização de falhas mais rápida e abrangente com o recurso gravador de dados forense
Diagnóstico de manutenção preditiva e preventiva em tempo real para prever a vida útil do ventilador, requisitos de monitoração para
a vida útil do inversor e de componentes críticos e evitar o tempo parado não planejado. Facilmente acessível através do
FactoryTalk® Analytics for Devices - TeamOne App.
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Bypass de transferência sincronizada
A transferência sincronizada é utilizada para inicialização controlada e controle de velocidade de múltiplos motores com um único inversor
de frequência. O inversor de frequência pode ser usado para partida suave de motores para limitar a corrente de energização ou para
controle de velocidade de vários motores, um de cada vez, conforme exigido pelo seu processo. A transferência sincronizada ajuda a limitar
o desgaste mecânico do motor para prolongar seu ciclo de vida. Também reduz o investimento e os custos operacionais do usuário.
•
•
•
•
•

Disponível de 2,4 a 11 kV
É possível dar partida em até 10 motores com um mesmo inversor, até o máximo de 680 A (totalizando até 3.000 A)
Transferência sem distúrbios:
Ideal para aplicações em tubulações de oleoduto e gás natural
EtherNet/IP e uma ampla variedade de outros módulos de comunicação
Gabinete de bypass e saída do inversor Gabinete de bypass e saída do inversor
de frequência do motor nº 2
de frequência do motor nº 1

Barramento de
frequência fixa

Point I/O

Point I/O

Controle e visualização/Gabinete do
reator de saída

Para controle
supervisório

Gabinete do inversor de frequência

Point I/O

PT de bypass

PT de bypass

Contator
de bypass

Contator
de bypass

Gabinete de entrada e saída do
inversor de frequência

PT de entrada

Contator
de
entrada

Painel de controle de baixa tensão
*

Relé de
proteção

Relé de
proteção

EtherNet/IP
Barramento de
frequência variável
PT de saída

PT de saída

Contator
de saída

Contator
de saída

VFD

Reator de
saída
+X%

-X%

*

X%

Transformadores de
controle

Transformadores de
controle

M2

Chave
seccionadora
de saída do
inversor de
frequência

M1

* É exibido o cabo de alimentação simplificado. O cabeamento entra e sai
através das aberturar de acesso na parte superior do gabinete ou nas placas
inferiores.

Gabinete NEMA 3R
O PowerFlex 6000T está disponível em um gabinete NEMA 3R adequado para aplicações ao ar livre. O gabinete é adequado para inversores
com carcaça A e B. O inversor pode ser montado em qualquer lugar praticamente, o que economiza espaço no chão de fábrica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Disponível em gabinetes com e sem passagem
Disponível em projetos de trocador de calor ar a ar e com resfriamento forçado
Disponível também em IP54
Não é necessária ilha de concreto
Faixa de temperatura em operação: -40 a +50 °C (-40 a +122 °F)
Sistema de gerenciamento de calos no gabinete controlado por CLP para eficiência energética ideal
Sistema de resfriamento interno de malha fechada opcional com projeto do trocador de calor ar a ar
Fácil instalação: três cabos de entrada, três cabos de saída
Manutenção mínima do filtro
Custo total de propriedade reduzido
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Tecnologia TotalFORCE
A tecnologia TotalFORCE ajuda sua aplicação a aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e reduzir o tempo de parada.

Aumente a produtividade de sua aplicação
Com excelente rastreamento, os inversores de frequência seguem os comandos de velocidade ou torque muito de perto. Eles também
rejeitam, de modo efetivo, distúrbios causados pela mudança repentina da carga para ajudar a manter a aplicação em operação sem
problemas e ajudar a aumentar a produtividade.

Melhore a qualidade dos produtos finais
Como resultado da rápida velocidade de processamento, os inversores de frequência são capazes de fornecer controle preciso da
velocidade e do torque para ajudar a melhorar a uniformidade dos produtos finais. Além disso, a alta precisão de torque ajuda a manter a
regulação de velocidade em aplicações altamente exigentes.

Reduza o tempo de parada de equipamentos
Os inversores de frequência PowerFlex 6000T monitoram continuamente a operação, rastreando o estado dos componentes elétricos do
inversor de frequência e do motor para fornecer ao seu sistema de controle informação de diagnóstico em tempo real. Com essas
informações, é possível prever falhas de equipamentos e adotar ações para evitar tempo de parada não programada.
Além disso, os recursos de controle adaptativo dos inversores de frequência ajudam a isolar a vibração potencialmente prejudicial e
compensam automaticamente as variações para ajudar a manter a aplicação em funcionamento.

FIXA/
CARGA AJUSTADA

CARGA

MUDANÇA NA CARGA

Reduzir o tempo de parada não
programada
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Explicação dos códigos de catálogo
Use os gráficos dos códigos de catálogo abaixo para entender a configuração do seu componente. Os exemplos fornecidos nesta seção não
devem ser utilizados para a seleção de produtos. Nem todas as combinações produzem um código de catálogo válido. Em caso de dúvidas
sobre a disponibilidade do produto, entre em contato com o seu distribuidor local Allen-Bradley.
6000T –
a

A
b

A
c

a

140
d

M
e

J
f

6
g

AJ
h

b

Código de catálogo

Dimensões da carcaça do inversor

Código

Descrição

Código

Descrição

6000G

PowerFlex 6000G

A

Carcaça ‘A’ (resfriado a ar)

6000T

PowerFlex 6000L

B

Carcaça ‘B’ (resfriado a ar)

H

Carcaça ‘H’ (resfriado a ar)

–

J
i

HE
j

E
k

– …etc.
l

c

d

Regime de trabalho

Faixa da corrente nominal do
inversor de frequência

Código

Descrição

Código
15

15 A

A

Regime de trabalho normal, 0 a 1000 m de altitude.
Temperatura ambiente máx. de 40 °C (104 °F),
sobrecarga de 110% ou 120% por 1 minuto,
a cada 10 minutos

Descrição

680

680 A

C

Regime de trabalho pesado, altitude de 0 a 1000 m.
Temperatura ambiente máx. de 40 °C (104 °F),
150% de sobrecarga por 1 min a cada 10 min

Z

Configurações personalizadas
(entre em contato com seu escritório local de vendas
Rockwell Automation ou seu distribuidor AllenBradley)

e

f

g

h

Tipo de gabinete

Tensão nominal do sistema

Frequência de linha

Tensão de controle

Código

Descrição

Código

Descrição

Código

Descrição

Código

Descrição

Código

D

Tipo 1/IP21
(com juntas da porta)

A

2.400 V

L

7.200 V

5

50 Hz

AG

110 V

B

3.000 V

P

8.320 V

6

60 Hz

AJ

120 V

M

IP31 (com juntas na porta)

C

3.300 V

R

10.000 V

AL

220 V

E

4.160 V

S

11.000 V

AN

230 V

G

4.800 V

T

11.500 V

AP

240 V

D

5.500 V

M

12.000 V

F

6.000 V

U

12.470 V

H

6.300 V

V

13.200 V

J

6.600 V

W

13.800 V

K

6.900 V

K

IP42 (com juntas na porta)

i
Tensão de carga normal do motor

j

k

L

Eficiência do transformador

Certificado do inversor de
frequência

Opções

Código

Descrição

Código

Descrição

Código

Descrição

A

2.300 V/2.400 V

HE

Alta eficiência?- Cobre

E

IEC

B

3.000 V

SE

Eficiência padrão - Cobre

U

UL

C

3.300 V

SA

Eficiência padrão - Alumínio

E

4.000 V/4.160 V

D

5.500 V

F

6000F

H

6.300 V

J

6.600 V

K

6.900 V

R

10.000 V

S

11.000 V

Código

Descrição

Descrição

Consulte a Lista de Opções de Inversores de
Opções de inversores.

Consulte a publicação 6000-TD010, Dados técnicos dos inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000, para seleção detalhada,
opções, especificações, dimensões e pesos de inversores.
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Inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000
Nosso portfólio de inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000
resfriados por ar e líquido, inversores com configurações de alimentação
estendida e inversores especialmente adequados para aplicações da indústria
naval.

Inversores PowerFlex 7000 resfriados a ar
Para motores de 150 kW até 6000 kW (200 a 8000 HP) a 2,4 kV até 6,6 kV, este
inversor oferece diferentes tamanhos de carcaça e configurações de
dissipador de calor ou tubo de calor para acomodar várias faixas de potência.

Configurações de potência estendida do PowerFlex 7000
Disponíveis até 25.400 kW (34.000 HP), esses módulos para inversor de alta
potência, resfriados por ar e resfriados por líquido são soluções efetivas para
backup a quente e redundância, modernizações do inversor comutado por
carga (LCI) e upgrades de potência.

Inversores PowerFlex 7000 com resfriamento por líquido
Para motores de 2.240 kW a 6.340 kW (3.000 a 8.500 HP*) em 4,16 kV a 6,6 kV, essa opção usa um sistema de resfriamento por líquido de
malha fechada com opções de permutador de calor de líquido para líquido ou de líquido para ar e apresentam bombas redundantes como
padrão para máxima confiabilidade.

Inversores marítimos PowerFlex 7000
Com potência nominal de 600 kW a 24 MW (800 a 32.000 HP), este inversor marítimo com resfriamento por líquido utiliza a tecnologia Directto-Drive para reduzir o espaço e o peso e é feito para suportar as adversidades no mar.
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Recursos
O inversor de frequência PowerFlex 7000 fornece maior flexibilidade com opções de controle de alto desempenho e a opção para um
gabinete resistente a arco.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Controla velocidade, torque e direção de motores de indução ou síncronos CA, para regime de trabalho normal ou pesado
Ampla faixa de potência: 150 a 25.400 kW (200 a 34.000 HP)
A corrente quase senoidal e as formas de onda de tensão permitem o uso de motores padrão
Interface de comunicação EtherNet/IP. Interfaces opcionais para uma variedade de protocolos de rede
Auxilia na redução do tempo de parada com diagnóstico integrado e recursos de detecção que monitoram a integridade dos
componentes do inversor
Bypass e transferência sincronizados para controlar os sistemas múltiplos do motor
A tecnologia Direct-to-Drive™ reduz a quantidade de transformadores de isolamento, diminuindo o tamanho e o peso do sistema
enquanto aumenta a eficiência
As configurações de entrada flexíveis incluem: Direct-to-Drive (sem transformadores), front end ativo com transformador de
isolamento separado ou integral e retificador de 18 pulsos com transformador separado
A operação do motor de quatro quadrantes inerente fornece o recurso de regeneração sem ferramenta extra para frenagem eficiente
do motor
Opção de Safe Torque Off ajuda a proteger a equipe e a propriedade com suporte a aplicações até e incluindo SIL 3, PLe de acordo
com IEC 61508 e ISO 13849-1
TorqProve™ verifica se o freio mecâncio controla a carga quando para e fornece 100% de torque de retenção na velocidade zero
As configurações front end ativo suportam os recursos Safe Torque Off e TorqProve
A distância de cabo do motor de 30 km (18,6) faz o inversor PowerFlex 7000 ideal para aplicações baseadas em terra ou plataforma
offshore
A integração premium na plataforma de controle Logix com a aplicação Studio 5000 Logix Designer reduz o tempo de
desenvolvimento e integração
Monitoração remota disponível
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PowerFlex 7000 com tecnologia ArchShield
O inversor de frequência PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield™ reduz significativamente os riscos de arco elétrico e minimiza os riscos
que são associados à operação e manutenção do equipamento elétrico. A tecnologia ArcShield está disponível para configurações AFE
Direct-to-Drive e é desenvolvida para ajudar a proteger os colaboradores e minimizar as panes e o tempo parado não planejado.
•
•
•
•
•
•

O primeiro inversor de média tensão resistente a arco elétrico com classificação de 50 kA com recursos de plena regeneração
Redireciona a energia de arco elétrico para longe do pessoal por meio do projeto de conduto patenteado
Solução totalmente integrada incluindo a combinação de partida de entrada e inversor de frequência
Compatível com CCMs existentes resistentes a arco elétrico da Allen-Bradley
Disponível para as taxas de falha de arco elétrico de 40 kA ou 50 kA
Proteção do tipo 2B com a porta de baixa tensão aberta
2

3

1

4

5

Item
1
2
3
4
5
6
7

6

7

Descrição
As aberturas para alívio de pressão direcionam os gases e materiais de arco para longe da frente, traseira e
laterais do gabinete durante um arco elétrico.
Os gases e materiais são ventilados para cima e para fora do topo do gabinete, através do sistema de escape de
conduto.
As placas de ventilação com fechamento automático patenteadas impedem que os gases do arco elétrico
escapem através das saídas de ar do ventilador.
As portas do gabinete são reforçadas com canais soldados, projetados para manter a integridade estrutural
durante um arco elétrico.
A construção sólida do gabinete, incluindo as folhas laterais, portas, teto e placas traseiras, é projetada para
aumentar a rigidez e conter a energia da falha de arco.
Dobradiças de alta resistência, travas e parafusos unem firmemente portas para gabinetes como proteção
adicional.
As placas de ventilação com fechamento automático patenteadas impedem que os gases do arco elétrico
escapem através das aberturas de admissão frontais.
Publicação da Rockwell Automation PFLEX-SG003H-PT-P – Julho 2021
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Explicação dos códigos de catálogo
Use os gráficos dos códigos de catálogo abaixo para entender a configuração do seu componente. Os exemplos fornecidos nesta seção não
devem ser utilizados para a seleção de produtos. Nem todas as combinações produzem um código de catálogo válido. Em caso de dúvidas
sobre a disponibilidade do produto, entre em contato com o seu distribuidor local Allen-Bradley.
7000
a

–

a
Código de catálogo
Código
Descrição
7000A

Carcaça A (resfriado a ar)

7000

Carcaça B (resfriado a ar)
Carcaça C (resfriado a
líquido)

7000L

A
b

40
c

Código
A

B

c

C

Corrente nominal do inversor

18

D

Código

Descrição

40

40 A

46
53
61
70
81

46 A
53 A
61 A
70 A
81 A

F

93

93 A

G

105

105 A

J

120

120 A

L

140

140 A

N

160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
657
720

160 A
185 A
215 A
250 A
285 A
325 A
375 A
430 A
495 A
575 A
625 A
657 A
720 A

E

Z

Código
D
K

D
d

A
e

RPDTD
f

1 a etc.
g

b
Código de regime de trabalho/altitude
Descrição
Regime de trabalho normal, 0 a 1.000 m
Altitude máx. de 40 °C (104 °F) ambiente
Regime de trabalho normal, 1001 a 5000 m de altitude.
Temperatura ambiente reduzida (oferta a partir de 40 °C [140 °F])
1001 a 2000 m = 37,5 °C (99,5 °F)
2001 a 3000 m = 35 °C (95 °F)
3001 a 4000 m = 32,5 °C (90,5 °F)
4001 a 5000 m = 30 °C (86 °F)
REgime de trabalho pesado, 0 a 1000 m de altitude no máximo Temperatura
ambiente de 40 °C (104 °F)
Regime de trabalho pesado, altitude de 1001 a 5000 m. Temperatura ambiente
reduzida
(oferta de 40 °C [104 °F]) - mesmo código “b” acima
Regime de trabalho normal, 0 a 1000 m de altitude. Temperatura ambiente
máx. de 35 °C (95 °F)
Regime de trabalho normal, 1001 a 5000 m de altitude.
Temperatura ambiente reduzida (oferta a partir de 35 °C [95 °F])
1001 a 2000 m = 32,5 °C (90,5 °F)
2001 a 3000 m = 30 °C (86 °F)
3001 a 4000 m = 27,5 °C (81,5 °F)
4001 a 5000 m = 25 °C (77 °F)
Regime de trabalho pesado, altitude de 0 a 1000 m. Temperatura ambiente
máx. de 35 °C (95 °F)
Regime de trabalho normal, 0 a 1000 m de altitude. Temperatura ambiente
máx. de 50 °C (122 °F)
Regime de trabalho pesado, altitude de 0 a 1000 m. Temperatura ambiente
máx. de 50 °C (122 °F)
Regime de trabalho normal, 0 a 1000 m de altitude. Temperatura ambiente
máx. de 20 °C (68 °F)
Configurações personalizadas
(entre em contato com seu escritório local de vendas Rockwell Automation ou
seu distribuidor Allen-Bradley)
d
Tipo de gabinete
Descrição
Tipo 1 / IP21 (com juntas na porta)
IP42 (com juntas na porta)
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7000
a

–

A
b

40
c

D
d

A
e

e
Seleção de Tensão de alimentação/Tensão de controle/Transformador de alimentação de
controle (C.P.T.)
Tensão
Código
Tamanho
Frequência
(1)
de carcaça Linha nominal Controle
(Hz)
Com um C.P.T
Sem um C.P.T(2)
2400
3300

Carcaça ‘A’

4160

120
120 a 240
110
220
110

60
50
50

220
120
120 a 240

60

110
6.600

2400

3300

Carcaças ‘B’
e ‘C’

4160

6.600

(1)
(2)
(3)
(4)

220
110 a 220
120
240
208
480
600
230
380
400
230
380
400
208
480
600
230
380
400
208
480
600

50

60

60

50

50

60

50

60

A
AA
CY
CP
EY

AD
–
CDY
CDP
EDY

EP

EDP

E
EA

ED
–

JY

JDY

JP
JAY
J
JA

JDP
–
JD
–

RPDTD
f

1 a etc.
g

f
Configuração do retificador/tipo de impedância
da linha
Código
Descrição
RPDTD

RPTX

RPTXI

R18TX

Retificador AFE com reator de linha
integrado e indutor CC Direct-to-Drive
Retificador AFE com provisão para
conexão com transformador de
isolamento separado (indutor CC
padrão)
Retificador AFE com transformador de
isolamento integral (indutor CC
padrão)(3)
Retificador 18 pulsos com provisão
para conexão com transformador de
isolamento separado (indutor CC
padrão)(4)

Código

AHD
ABD
ACD
CPD
CND
CKD
EPD
END
EKD
EHD
EBD
ECD
JPD
JND
JKD
JHD
JBD
JCD

g
Opções
Descrição

Consulte média tensão PowerFlex 7000
Opções de inversoresdo inversor.

Você deve selecionar uma modificação do transformador de alimentação de controle (6, 6B etc.) para dimensionar o transformador.
A alimentação do circuito de controle é fornecida de uma fonte externa separada.
A configuração RPTXI somente está disponível para as configurações de carcaça ‘A’.
A configuração R18TX está disponível somente para as configurações de carcaça ‘B’ e ‘C’.

Consulte a publicação 7000-TD010, Dados técnicos dos inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000, para seleção detalhada,
opções, especificações, dimensões e pesos de inversores.

Publicação da Rockwell Automation PFLEX-SG003H-PT-P – Julho 2021

19

Inversores de frequência de média tensão PowerFlex Guia de seleção

Opções de inversores
Os inversores de frequência de média tensão PowerFlex oferecem uma gama de opções para ajudar a atender as necessidades de sua
aplicação. Essas e muitas outras opções podem ser selecionadas para interface do operador, comunicação, configuração do sistema de
acionamento, segurança funcional e controle do motor. Ferramentas para manuseio do equipamento também podem ser pedidas.
Para uma lista completa de opções disponíveis, consulte o seguinte de seu inversor:
•
•

Publicação 6000-TD100, Dados técnicos dos inversores de frequência de média tensão PowerFlex 6000
Publicação 7000-TD100, Dados técnicos dos inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000

Interface do operador montada na porta
As famílias de inversores oferecem opções de interface montada na porta, desde várias luzes piloto e botões de partida ou parada para
módulos de interface homem-máquina (IHMs). As IHMs fornecem configurações convenientes, monitoração e controle local do inversor.
O inversor PowerFlez 6000T ferece a IHM aprimorada com sua tela touchscreen colorida intuitiva. O PowerFlex 7000 oferece opções de IHM
com montagem local e remota.

Interface de sinal analógico isolado
Escolha entre as opções de referência de velocidade de entrada ou velocidade de saída, tensão ou referência de corrente. Até quatro opções
de saída podem ser selecionadas.

Módulos de comunicação
Essas opções de comunicação para essas redes industriais e mais estão disponíveis.
•
•
•
•
•

EtherNet/IP
EtherNet/IP duplo
Modbus
PROFIBUS
PROFINET

Opções de redundância
O ventilador redundante e as opções de fonte de alimentação ajudam a manter seu sistema em operação.

Opção do módulo e cartões opcionais
A cápsula de controle PowerFlex 6000T permite que você adicione um cartão de E/S digital/analógica e múltiplas opções de cartões de
opção, como necessário.
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Tipo de gabinete
Tipo 1 / IP21 (uso geral)
Os gabinetes Tipo 1 / IP21 são projetados para uso interno principalmente para que forneçam um grau de proteção contra o contato com o
equipamento dentro do gabinete em locais em que as condições de serviço incomum não existe. O gabinete contém uma folha de aço
tratado para resistir à corrosão.

Tipo 1 / IP21 (com juntas na porta)
Gabinetes Tipo 1 / IP21 (com juntas das portas) são idênticas aos gabinetes Tipo 1 / IP21 com a adição de juntas ao redor das portas. Ele é
destinado a fornecer proteção extra contra a entrada de contaminantes. O gabinete contém uma folha de aço tratado para resistir à
corrosão.

Tipo 1 / IP42 (com juntas na porta)
Os gabinetes Tipo 1 / IP42 são destinados para uso interno para fornecer um grau de proteção contra o contato com o equipamento dentro
do gabinete e para fornecer proteção contra a entrada de muitos fios, parafusos etc. (de diâmetros superiores a 1 mm) e para proteger
contra gotas de água que caem verticalmente em até 15 graus. O gabinete contém uma folha de aço tratado para resistir à corrosão.

Tipo 12 / IP52 (estanque à poeira)
Os gabinetes Tipo 12 / IP52 são destinados a uso interno para fornecer um grau de proteção para a equipe contra o contato acidental com o
equipamento no gabinete e para fornecer proteção contra poeira, contaminantes que caem e gostas verticais de água em ângulo até 15 °.
O gabinete contém uma folha de aço tratado para resistir à corrosão.

Tipo 3R (entrada sem passagem externa)
Gabinetes tipo 3R sem passagem utilizam uma construção porta dentro de porta. Esse gabinete é destinado para uso interno ou externo
principalmente para fornecer um grau de proteção para a equipe contra contato acidental com o equipamento no gabinete e para fornecer
a proteção contra sujeira, chuva, granizo e neve. O equipamento não será danificado pela formação externa de gelo no gabinete. O gabinete
contém uma folha de aço tratado para resistir à corrosão.

Modificação da estrutura
Resistente a arco elétrico
Os gabinetes resistentes a arco elétrico direcionam a energia que é liberada durante uma falha de arco elétrico para longe da equipe e
equipamentos adjacentes em um conduto ou chaminé, que seja contida e ventilada com segurança. Em um gabinete resistente a arco
elétrico, um evento de arco elétrico não compromete a integridade das partes dianteiras, traseiras e laterais livremente acessíveis do
gabinete ou das paredes que isolam os compartimentos do instrumento ou controle de baixa tensão.

Classificação sísmica
Os gabinetes sísmicos geralmente incluem canais de silo maiores e implementos estruturais fortalecidos para endurecer os gabinetes.
Inclui dimensões que indicam diagrama mecânico adicionais, pesos e centros de gravidade.
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Observações:
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Recursos adicionais
Esses documentos contêm informações adicionais referentes a produtos relacionados da Rockwell Automation.
Recurso
Manual de firmware, parâmetros e localização de falhas
do inversor de frequência variável de média tensão PowerFlex 6000,
publicação 6000-TD004
Manual do usuário do inversor de frequência variável de média tensão
PowerFlex 6000, publicação 6000-UM002

Descrição
Fornece informações detalhadas sobre os recursos, parâmetros e localização de falhas do
inversor de frequência.

Fornece instruções para o uso diário recorrente do inversor de frequência, IHM e tarefas de
manutenção.
Fornece informações sobre especificações técnicas, certificações, dimensões,
Dados técnicos dos inversores de frequência de média tensão
considerações sobre cabos, capacidade de torque do inversor e tabelas de seleção do
PowerFlex 7000 publicação 6000-TD100.
produto
Manual do embarque e manuseio do inversor de frequência variável de
Fornece instruções para embarque e manuseio de um inversor de frequência variável de
média tensão PowerFlex 6000, publicação 6000-IN008
média tensão e equipamentos relacionados.
Fornece instruções para instalação do inversor de frequência, dimensões, requisitos e
Instruções de instalação do PowerFlex 6000, publicação 6000-IN006
informações sobre a fiação.
Fornece informações detalhadas sobre os recursos, programação, parâmetros e localização
Manual de programação de inversores PowerFlex 6000T, 6000-PM100
de falhas e alarmes do inversor de frequência.
Manual de manutenção de hardware de inversores PowerFlex 6000T,
Fornece instruções para o uso diário recorrente do inversor de frequência, IHM e tarefas de
6000-TG100
manutenção.
Fornece instruções para embarque e manuseio dos inversores de frequência
Informações sobre manuseio e embarque dos inversores de frequência
PowerFlex6000T e equipamentos relacionados.
PowerFlex 6000T, publicação 6000-PC100
Fornecer instruções para instalação dos inversores de frequência PowerFlex 6000T e
Instruções de instalação do PowerFlex 6000T, publicação 6000-IN100
equipamentos relacionados.
informações detalhadas sobre substituição do hardware, visão geral, controle e
Manual do usuário do inversor de frequência PowerFlex 7000 de carcaça A, Fornece
definição de componente de potência, manutenção e especificações para inversores de
publicação 7000A-UM200
frequência variável de média tensão com carcaça A resfriado a ar.
Fornece informações detalhadas sobre substituição do hardware, visão geral, controle e
Manual do usuário do inversor de frequência PowerFlex 7000 de carcaça B, definição de componente de potência, manutenção e especificações para inversores de
publicação 7000-UM202
frequência variável de média tensão com carcaça B resfriado a ar.
Fornece informações detalhadas sobre substituição do hardware, visão geral, controle e
Manual do usuário do inversor de frequência PowerFlex 7000 de carcaça C, definição de componente de potência, manutenção e especificações para inversores de
publicação 7000L-UM303
frequência variável de média tensão com carcaça C resfriado por líquido.
Fornece informações sobre requisitos de segurança, instalação, configuração e
Manual do usuário do PowerFlex série 750 Safe Torque Off,
manutenção preventiva do PowerFlex 7000 com opção Safe Torque Off.
publicação 7000-UM203
informações detalhadas para configurar, ajustes, operar, atualizar e localizar
Manual do usuário da oferta de IHM PowerFlex 700, publicação 7000-UM201 Fornece
falhas da placa da interface da IHM do PowerFlex 7000.
Fornece informações sobre especificações técnicas, certificações, dimensões,
Dados técnicos dos inversores de frequência de média tensão
considerações sobre cabos, capacidade de torque do inversor e tabelas de seleção do
PowerFlex 7000 publicação 7000-TD010
produto
Guia de localização de falhas dos inversores de frequência de média tensão Fornece mensagens de falhas e alertas, peças sobressalentes e códigos de falhas e alertas
para todos os inversores de frequência de média tensção PowerFlez 7000.
do PowerFlex 7000, publicação 7000-TG002
Procedimentos de transporte e manuseio do inversor de frequência
Fornece instruções para recebimento e manuseio de um inversor de frequência variável de
PowerFlex 7000, publicação 7000-IN008
média tensão e equipamentos relacionados
Fornece uma lista completa de parâmetros para todos os inversores de média tensão
Manual de parâmetros do inversor de frequência de média tensão
PowerFlex 7000.
PowerFlex 7000, publicação 7000-TD002
Fornece informações detalhadas sobre procedimentos de instalação e préInstruções de instalação da carcaça B do inversor PowerFlex 7000
comissionamentos para inversores de frequência PowerFlex 7000 com carcaça B.
publicação 7000-IN007
Criado para harmonização com a publicação dos Padrões NEMA nº ICS 1.1-1987 e fornece
Orientações de segurança para a aplicação, instalação e manutenção de
orientações gerais para a aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido
controle de estado sólido, publicação SGI-1.1
na forma de dispositivos individuais ou conjuntos de pacotes incorporando componentes de
estado sólido.
Fornece as orientações gerais para a instalação de um sistema industrial da
Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento,
Rockwell Automation.
publicação 1770-4,1
Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.
Site de certificações de produto, rok.auto/certifications.

Você pode visualizar ou baixar publicações em rok.auto/literature.
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Suporte Rockwell Automation
Use estes recursos para acessar as informações de suporte.
Centro de suporte técnico
Knowledgebase
Números de telefone do suporte técnico local
Literature Library
Product Compatibility and Download Center
(Centro de download e compatibilidade de
produtos - PCDC)

Encontre ajuda em vídeos tutoriais, perguntas frequentes, chats, fóruns de usuários e
notificações de atualização de produtos.
Acesse artigos da Knowledgebase.
Localize o número de telefone do seu país.
Encontre instruções de instalação, manuais, folhetos e publicações de dados técnicos.

rok.auto/support
rok.auto/knowledgebase
rok.auto/phonesupport
rok.auto/literature

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

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.

Allen-Bradley, ArcShield, Connected Components Workbench, Direct-to-Drive, expanding human possibility, FactoryTalk, PowerFlex, Rockwell Automation, Studio 5000, TorqProve, e TotalFORCE
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.
A Rockwell Automation mantém informações atuais de conformidade ambiental de produto em seu site em rok.auto/pec.
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