Fonte de alimentação de modo chaveado
Oportunidades de economia de custo operacional para projetistas
de sistemas de alimentação de controle
Alimentação de controle e teoria de dimensionamento
Os painéis de controle com frequência têm transformadores que alimentam fontes de alimentação de modo
chaveado (SMPSs) que fornecem alimentação de 24 Vcc para CLPs, placas de E/S, solenoides, bobinas de relé e
assim por diante. O excesso de calor que é gerado no painel e o custo operacional geral desafiam os projetistas
de sistemas ao selecionar uma solução de alimentação de circuito de controle 24 Vcc robusta e eficiente.
Este artigo foca nas estratégias de economia de custos relacionadas aos transformadores de controle industriais
e SMPSs.
A estrutura típica de um transformador industrial com enrolamentos primário e secundário em núcleo comum
(ferro laminado) permite o isolamento e o abaixamento/elevação da tensão primária. A potência nominal varia
muito, dependendo se são utilizados para distribuição de energia ou para aplicações de circuito de controle.
Normalmente os transformadores possuem quatro classificações relevantes: tensão, corrente, potência aparente
e frequência. A potência aparente (o produto da corrente RMS pela tensão RMS) define o limite da perda máxima
de potência (I2R) nos enrolamentos do transformador com a qual o transformador pode lidar e baseia-se
especificamente no aquecimento dos enrolamentos do transformador, o que poderia danificar o isolamento ou
encurtar drasticamente a vida útil do transformador.

PCu = I2rms RCu
em que:
PCu = perda de potência dos enrolamentos de cobre em watts
I2rms = corrente dos enrolamentos de cobre em amp
RCu = a resistência dos enrolamentos de cobre em ohms

O resultado líquido de ultrapassar as correntes nominais de qualquer transformador é a redução na vida
operacional devida aos danos prematuros. As classificações de tensão e frequência do transformador atendem a
duas finalidades: limitar as perdas no núcleo e evitar a saturação do transformador. Os transformadores são
dimensionados com base na retirada VA de energização total; cargas reativas altas drenam mais corrente durante
o estado transitório de suas operações.

Termodinâmica e dimensionamento do painel
Um painel industrial precisa ser dimensionado para acomodar o calor (em watts) gerado dentro do painel. Quer
dizer, se a temperatura em operação deve se elevar mais do que o valor nominal do painel, ele deverá ter meios
eficazes de convecção. Por exemplo, pode ser utilizado um ventilador ou condicionador de ar para reduzir a
temperatura até a faixa operacional recomendada. A solução ideal é utilizar um SMPS eficiente e de alto
desempenho que não exija altas correntes de energização do transformador ascendente e ainda proporcione
funcionalidade de impulso de potência líder na indústria. A seguir está um pequeno resumo do método do
primeiro custo equivalente (EFC) e do custo total de propriedade (TCO), que é um dos mais comumente
utilizados:

TCOEFC = preço + custo de perda no núcleo + custo de perda de carga
Custo de perda no núcleo (EFC) = A ($/watt) x watts de perda no núcleo
Custo de perda de carga (EFC) = B ($/watt) x watts de perda de carga
em que:
A = primeiro custo equivalente de ausência de perdas de carga
B = primeiro custo equivalente de perdas de carga
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Uma abordagem alternativa a especificar nenhuma carga e perdas de cargas de um transformador é medir a
eficiência no aproveitamento da energia na carga específica que seja a mais típica de como ele será utilizado. A
expressão geral para a eficiência no aproveitamento da energia é:

% de eficiência = 100 (carga de saída)/(carga de saída + perdas)
Imagens térmicas (infravermelho) exibindo termogramas em um painel com um SMPS 1606 Allen-Bradley® e
com SMPSs das marcas concorrentes X, Y e Z. Nas imagens, as cores mais próximas do vermelho (vermelho
embranquecido) são áreas com maior perda de calor e as cores próximas do azul (azul-esverdeado) são áreas
com menor perda de calor.
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O teste foi realizado com os seguintes componentes:
Allen-Bradley
Marca Z
Marca Y
Marca X

10 A 24 V CC
10 A 24 V CC
10 A 24 V CC
10 A 24 V CC

93% de eficiência
>91% de eficiência
>88% de eficiência
84% de eficiência

Transformador:
Proteção da ramificação:
Proteção adicional:
Carga: aprox. 225 watts

1497A-A8-M6-0-N
1489-A1C100
1492-SP1C100
700-HLT1Z24

240...120 V CA, 350 VA
10 A
10 A
Saída de relé, chave unipolar
de duas posições, 24 V CC
2,5 W

OHMITE

Área mais quente
Área quente
Área fria
Área mais fria

Allen-Bradley 1606 SMPS

O melhor
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As imagens térmicas são claras: o 1606 é um SMPS muito eficiente; maior eficiência resulta em menor geração
de calor e menor consumo de energia.
A série 1606-XLS minimiza as correntes de entrada de regime permanente bem como as correntes de
energização. Isso reduz os requisitos de corrente do transformador ascendente e permite uma solução de
transformador menor e de custo otimizado. A correção do fator de potência (PFC) incorporada permite o
consumo de corrente a partir de um transformador ascendente sem colocar nenhum esforço no transformador,
os SMPSs 1606 podem corrigir automaticamente a tensão de entrada CA: a abordagem de sinergia ideal para a
máxima eficiência geral dentro de um painel de controle.

Características de energização da fonte de alimentação de modo chaveado
Todos os SMPSs modernos possuem capacitores
(eletrolíticos) lado da energia de entrada e isso causa a
corrente de energização ao ligar os SMPSs. Um SMPS com
alta corrente de energização exige um transformador maior
e mais dispendioso. As fontes de alimentação Allen-Bradley
1606-XLS possuem baixa corrente de energização.
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tamanho, já que a VA total é significativamente menor do que
fixos que serão contornados após um determinado período
a dos SMPSs da marca concorrente X. Isso também significa
que os disjuntores miniatura não precisam ser classificados
para corrente de energização de pico, mas podem ser dimensionados para as correntes operacionais reais.

A baixa energização permite um transformador ascendente de menores dimensões
A corrente de energização de pico é apenas marginalmente menor do que a máxima corrente operacional,
permitindo um transformador com menor dimensão VA no lado da entrada CA dos SMPSs.
Por exemplo, um SMPS 1606-XLS de 10 A e 24 Vcc tem apenas 4 A de corrente de energização, enquanto o
SMPS da marca concorrente Y tem uma energização de 30 A. Isso exigiria que o transformador ascendente
fosse dimensionado de acordo, conforme o descrito na primeira parte deste documento (Alimentação de
controle e teoria de dimensionamento).
Quando maior a corrente de energização, maior o VA de transformador necessário. Como o preço do
transformador depende do tamanho em VA, os clientes podem ser beneficiar de utilizar um SMPS 1606 e um
transformador com VA menor.

– Os SMPSs 1606 possuem características de alta eficiência e baixa energização que reduzem
significativamente a energia exigida para operar os SMPS.

VA do transformador e dimensionamento de SMPS como fatores limitantes no tamanho do
painel (gabinete)
Os fabricantes de painéis dimensionam seus gabinetes uma vez que tenham projetado a solução funcional;
nesse ponto, são feitos cálculos termodinâmicos para determinar o tamanho do gabinete:

– Utilizar um gabinete de tamanho predeterminado e descobrir se é necessário resfriamento (ventilador/ar
condicionado) para manter a temperatura nominal em operação para o desempenho ideal

– Dimensionar o painel (gabinete) com base no aquecimento térmico geral gerado pelos

componentes que vão dentro do gabinete
A combinação do SMPS 1606 com o transformador 1497 economiza dinheiro dos construtores de painel por
reduzir o tamanho do transformador, desta forma reduzindo o tamanho geral do painel.
A combinação do SMPS 1606 com o transformador 1497 economiza dinheiro dos construtores de painel já que
a dissipação de calor (em watt) é baixa. Menos calor para dissipar pode permitir um ventilador ou
condicionador de ar menores.
A economia de energia é pequena se você tem apenas uma unidade, mas pode ser significativa em uma
instalação muito automatizada. Por exemplo, SMPS em aplicações de E/S dependem do sistema e dos
requisitos gerais de carga.

A fonte de alimentação ecológica que oferece eficiência líder na indústria
A linha de produto ecológica SMPS 1606 promove ativamente o compromisso ambiental da Rockwell
Automation evitando o consumo desnecessário de energia e utilizando recursos com responsabilidade. O
resultado são fontes de alimentação com eficiência líder na indústria. O que significa que a dissipação de calor
é significativamente reduzida e assim há necessidade menor de convecção forçada para manter a temperatura
geral do painel abaixo dos limites operacionais. A linha 1606 também apresenta tamanhos que ocupam menos
espaço, permitindo mais espaço para a convecção natural. Devido à baixíssima dissipação térmica, o painel
pode ser dimensionado menor. A via ecológica é, na verdade, uma solução de custo otimizado: através da
redução na necessidade de um ventilador ou condicionador de ar, o cliente pode economizar nos custos com
energia. As fontes de alimentação 1606 alcançam uma eficiência de até 96% e a perda de calor/watt é mínima
quando comparada às fontes de alimentação da marca concorrente X.

Impulso de potência permite a funcionalidade ideal
A linha 1606-XLS apresenta um impulso de potência de 150% por normalmente 4 segundos. A linha 1606-XLE
permite o impulso de potência de 120%. A funcionalidade de impulso de potência do 1606 permite que os
clientes dimensionem os SMPSs de acordo com suas cargas normais, ao invés de para os requisitos de corrente
de energização/partida das cargas de 24 Vcc. Na maioria dos casos, sem o impulso de potência o cliente terá
que sobredimensionar sua fonte de alimentação.
A estratégia de economia de custos operacionais é considerar a utilização de um SMPS eficiente para reduzir o
excesso de calor gerado, ajudando o cliente a economizar dinheiro:

– Os clientes estão pagando pelo excesso de calor gerado no painel; é um uso ineficiente de recursos
que resulta em contas de energia maiores

– Reduz a necessidade de resfriamento no painel (gabinete)
– O menor uso de espaço permite um gabinete menor, assim reduzindo o custo geral do cliente
– O recurso de impulso de potência permite SMPSs de menor dimensão, dimensões menores em
watt economizam o dinheiro do cliente

– A baixa energização permite transformador com dimensão VA menor

A Rockwell Automation mantém informações ambientais atualizadas de produto em seu site em
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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