Controladores inteligentes de motor –
Família de partida suave SMC™-3,
SMC™ Flex e SMC™-50
Para todas as dimensões, o melhor valor na indústria

Soluções de partida da
Partidas para toda a linha
• A solução de partida mais simples
•

Torque total aplicado ao motor

•

Desgaste mecânico/vida útil mecânica finita

Partidas suaves
Colha os benefícios da alta
produtividade no seu chãode-fábrica com a família SMC
de partidas suaves. Nossas
partidas suaves são projetadas
para terem flexibilidade e
expansibilidade com recursos
integrados, e funcionalidade
para ajudar a reduzir seus custos
de energia e maximizar seus
investimentos.

• Partida e parada simples

• Compacto • Modular • Expansível

Controladores inteligentes de motor Allen-Bradley®
Ideal para uma ampla gama de aplicações

Eletromecânico

• Controle limitado a
diversas velocidades
• Torque e acionamento
de corrente reduzidos
• Simples de ajustar e
parametrizar

Eletromecânicos

SMC-3
Compacto

SMC Flex
Modular

Rockwell Automation

Realize a varredura
nesse código QR com
o seu smartphone
para ir até a página da
família SMC

http://www.rockwellautomation.com/go/lvstarter

Estado sólido
O projeto compacto oferece verdadeiro controle trifásico,
maior inteligência e desempenho sem igual. Diagnósticos
de sistema e motor, além de uma sobrecarga eletrônica com
classe de desarme ajustável reduzem o tempo de parada e
protegem bens valiosos.
• Dimensão compacta
• Configuração fácil e segura
• Bypass integrado
• Cinco modos de partida/parada

O projeto modular conta com inteligência avançada, desempenho e
diagnósticos, flexibilidade nas comunicações; módulo de controle removível,
montagem de ventilador e módulos de potência em um pacote com custo
otimizado para suas exigentes aplicações de produção.
• Instalação e manutenção modulares
• LCD e teclado incorporados
• Bypass integrado
• Nove modos de partida/parada e até três modos de baixa velocidade
• Medições e diagnósticos completos

SMC-50
Expansível

Projetado para oferecer flexibilidade ao cliente – monitoramento avançado
e proteção, recursos de comunicação superiores e modo de economia de
energia ajudam a aumentar a eficiência e reduzir o tempo de parada.
• Expansibilidade da aplicação
– Taxas normais e de aplicação pesada
– E/S expansível e capacidade de sensor
– Recursos de integração em rede
• Configuração de software de PC, LCD ou chave
• Bypass externo opcional
• 17 modos de partida/parada e três modos de baixa velocidade

Estado sólido
Inversores de frequência variável
• Controle contínuo a qualquer velocidade
•

Torque total a qualquer velocidade

•

Mais complexo

SMC-3
Acessórios

Verdadeiro controle trifásico, compacto, em um
pacote com custo otimizado com proteção contra
sobrecarga, bypass integral e diagnósticos de
motor e sistema.
Bypass integral

Contatos auxiliares
flexíveis e configuráveis

O bypass fecha-se
automaticamente quando
o motor atinge sua velocidade
nominal, minimizando a
geração de calor.
• Tamanho reduzido do
gabinete
• Custo total reduzido

Reset remoto
do solenoide

Botão segure para
testar/pressione
para resetar
Utilizado para testar a unidade
rapidamente para condições de
falha ou reinicializá-la.
• Reduz o tempo de inatividade
• Auxilia durante a configuração

Visor eletroluminescente
Módulos de proteção
MOV opcionais

Informações de status fornecidas,
incluindo EXECUTAR, tipo de falha
e DESLIGAR.
• Exibição de status instantânea
• Auxilia durante a localização de
falhas

Tamanho
ultracompacto
Módulo de ventilador
de encaixar

As unidades de 1 a 37 A têm
somente 45 mm de largura.
• Espaço de painel reduzido
• Instalações de alta densidade

45 mm

Tamanho real
(unidades de 1 a 37 A)

Destaque da aplicação
Aplicações ideais:

Problema:

•
•
•
•
•
•

Uma estação de bomba
remota precisa substituir
acionadores de motor de
tensão total para reduzir
o esforço mecânico nas
válvulas de retenção e
propulsores de bombas,
e para reduzir os custos
totais de operação.

Transportadores
Ventiladores
Bombas
Resfriadores
Misturadores
Elevadores

Faixas de corrente

Contator de
isolamento
opcional

Construa um sistema de controle modular
(MCS)
• Com larguras de 45, 72 ou 200 mm, os SMCs
enquadram-se perfeitamente na linha de
produtos MCS
• O sistema MCS permite que você construa
mais partidas em um menor espaço de painel,
oferecendo maior desempenho em uma área
mínima

Configuração fácil e segura
Minisseletoras permitem a configuração
do perfil de PARTIDA/PARADA, sobrecarga
incorporada, tipo de conexão, categoria do
desarme e características do contato auxiliar.

Dimensões

Corrente de motor
conectada à linha
(amperes)

Corrente de motor
conectada ao triângulo
(amperes)

Carcaça 1

3 a 37

5 a 64

Carcaça 2

43 a 85

74 a 147

Carcaça 3

108 a 135

187 a 234

Carcaça 4

201 a 251

348 a 435

Carcaça 5

317 a 480

549 a 831

Faixas de tensão e modos de operação
Faixa de tensão

Modos de operação

Tensão de comando

Opções de controle

200 a 600 Vca, 50/60 Hz

100 a 240 Vca ou 24 Vca/cc

• Otimização do processo
• Eficiência da configuração

5 modos de partida/parada

Padrão

Atributos de seleção de produto
Modos de
operação e
desempenho

Configuração simplificada da FLA do
motor
A chave rotativa permite uma configuração
rápida e fácil da FLA do motor.
• Eficiência da configuração
• Protege os materiais do motor

Usabilidade
Proteção e
diagnósticos
Expansibilidade
Básico

Avançado

Solução:
O SMC-3 e seu projeto compacto o tornam uma alternativa ideal.
•
•
•
•

O torque de partida reduzido se traduz em menos choque/esforço para os componentes mecânicos
A interface de usuário simples reduz o tempo de instalação
Diagnósticos de motor e de linha detectam condições monofásicas, protegendo contra danos ao motor
Correntes de nível baixo durante a partida reduzem a manutenção do sistema, reduzindo os custos
de operação

SMC-3

Motores de indução tipo gaiola de esquilo padrão ou estrela-triângulo

SMC Flex
Acessórios

Projeto modular para instalação e comissionamento.
Conta com display LCD incorporado e comunicações
com flexibilidade, oferecendo desempenho, diagnósticos
e proteção avançados.
Bypass integral

Módulos de proteção

O bypass fecha-se
automaticamente
quando o motor atinge
sua velocidade nominal,
minimizando a geração
de calor.
• Tamanho reduzido do
gabinete
• Custo total reduzido

Interface homemmáquina (IHMs)

Fiação de passagem

Polo de
alimentação
Comunicações
Tampas de terminal

Módulos de comunicação
opcionais permitem que o
SMC Flex seja conectado a
múltiplas redes.
• Módulos DPL comuns
reduzem o estoque
• Redes EtherNet/IP™,
DeviceNet™, ControlNet™
e outras estão disponíveis

Módulos de comunicação

Destaque da aplicação
Aplicações ideais:

Problema:

• Compressores

Uma serraria está atualizando
métodos de partida para suas
serras. Além de restrições
de espaço, o foco principal
será aprimorar as eficiências
operacionais permanecendo
dentro das limitações do
transformador de corrente
e sistema de distribuição.

• Bombas
• Ventiladores
• Transportadores
• Serra de fita
• Resfriadores
• Centrífugas

Montagem do ventilador

Intervalos de corrente

Contator de
isolamento
opcional

Módulo de controle

Estrutura de alimentação

Facilidade de manutenção
Modularidade do produto
• Estrutura de alimentação modular
• Módulo de controle removível
• Montagem do ventilador modificável

Tamanho

Corrente de motor
conectada à linha
(amperes)

Corrente de motor
conectada ao
triângulo (amperes)

Carcaça 2
Carcaça 3
Carcaça 4
Carcaça 5
Carcaça 6
Carcaça 7

5 a 85
108 a 135
201 a 251
317 a 480
625 a 780
970 a 1250

9 a 147
187 a 234
348 a 435
549 a 831
850 a 900
1200 a 1600

Faixas de tensão e modos de operação
Faixa de tensão

Modos de operação

Tensão de controle

Opções de controle

200 a 690 Vca, 50/60 Hz

Diagnósticos e monitração avançados
Corrente incorporada e proteção de tensão
oferecem monitoração de energia e recursos
de diagnóstico aprimorados.

100 a 240 Vca (5 a 480 A) ou
24 Vca/cc (5 a 480 A)
110 a 120 Vca (625 a 1250 A)
230 a 240 Vca (625 a 1250 A)

• Sem necessidade de equipamentos de
monitoração adicional
• Entrada PTC
• Detecção de falta à terra

9 modos de arranque/parada
Até 3 modos de baixa velocidade
Padrão
Controle da bomba
Controle de frenagem

Atributos de seleção de produto
Modos de
operação e
desempenho
Usabilidade

Configuração de aplicação simplificada

Proteção e
diagnósticos

Display LCD integrado com iluminação,
multilíngue, para programação e monitoração.
• Eficiência da configuração
• Otimização do processo

Expansibilidade
Básico

Avançado

Solução:
O SMC Flex e seu projeto modular se enquadram perfeitamente no sistema existente.
• Ele minimiza a corrente de pico inicial e o choque de torque no sistema
• A opção de frenagem inteligente do motor para o motor em 2 minutos, versus o tempo de parada por inércia de 15 min.
• A operação em baixa velocidade habilita a inspeção de acompanhamento da lâmina da serra antes que o motor seja
levado à velocidade total
• Diagnósticos de corrente, tensão e potência exibidos por uma interface HIM montada na porta
• A proteção contra sobrecarga programável incorporada reúne características de uma carga com inércia elevada
• Os diagnósticos detectam emperramento, travamento ou trabalho monofásico e desligam o motor, ajudando a impedir
danos

SMC Flex

Motores de indução tipo gaiola de esquilo padrão ou estrela-triângulo

SMC-50
Acessórios

Projeto expansível para oferecer flexibilidade ao cliente, satisfazendo uma ampla variedade de necessidades de controle.
Estrutura de alimentação
de estado sólido

Módulos de E/S

Estrutura de
alimentação de estado
sólido SCR com alta
tecnologia.
• Ideal para ambientes
desfavoráveis
• Taxa mais elevada de
operações por hora
• Taxas térmicas expansíveis
• Taxas SCCR mais altas

Visor eletroluminescente
Módulos de proteção

O LED multicolorido
oferece tanto informações de
diagnósticos quanto de status
do controlador.
• Exibição de status instantânea
• Auxilia durante a localização
de falhas

Módulos de programação
e comunicação

Kits de terminais e bypass

Portas de expansão de
hardware
Três portas de expansão de
hardware aceitam módulos
opcionais de expansão de
E/S digitais e analógicos
assim como um módulo de
proteção (PTC, falta à terra,
retroalimentação de corrente).
• Expansibilidade e
otimização do processo
• Flexibilidade na aplicação
(de simples a complexa)

Mostrados com as tampas
de terminal opcionais

Destaque da aplicação
Aplicações ideais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bombas
Compressores
Ventiladores
Transportadores
Serra de fita
Laminadoras
Esmagadoras
Moinhos
Fragmentadores
Centrífugas

Problema:
Uma pedreira está procurando
por uma solução de partida
suave para substituir as partidas
existentes em seus grandes
motores, devido a limitações no
sistema de alimentação e para
aumentar a eficiência operacional
maximizando simultaneamente a
disponibilidade.

Faixas de corrente

Configuração de aplicação simplificada e
expansível

Contator de
isolamento
opcional

Módulo de configuração de parâmetro opcional,
interface homem-máquina ou software para PC
para programação e monitoração simplifica a
configuração.
• Eficiência da configuração
• Otimização do processo
Dimensões

Corrente de
motor conectada
à linha (amperes)

Corrente de motor
conectada ao
triângulo (amperes)

Botão segure para testar/pressione para
resetar

Carcaça B

90 a 180

155 a 311

Utilizado para testar a unidade rapidamente para
condições de falha ou reinicializá-la.

Carcaça C

210 a 320

363 a 554

Carcaça D

361 a 520

625 a 900

• Reduz o tempo de parada
• Auxílio durante a configuração

Faixas de tensão e modos de operação
Faixa de tensão

Modos de operação

Tensão de controle

Opções de controle

200 a 690 Vca, 50/60 Hz

Comunicações
Módulos de comunicação opcionais permitem
que o SMC-50 seja conectado a múltiplas redes.
• Módulos DPL comuns reduzem o estoque
• Redes EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e
outras estão disponíveis

100 a 240 Vca ou 24 Vcc*

17 modos de partida/parada (incluindo
aceleração e desaceleração lineares e
controle de torque)
4 modos especiais de operação, incluindo
modo de economia de energia
Padrão (todos os recursos/funções em um
módulo)

* Consulte sua central de vendas local da Rockwell Automation ou distribuidor Allen-Bradley para
verificar a disponibilidade.

Atributos de seleção de produto
Modos de
operação e
desempenho

Módulo de controle comum
Todos os recursos/funções estão inclusos no
módulo de controle padrão, incluindo aceleração/
desaceleração linear, controle de torque, controle
de bomba, frenagem inteligente do motor (SMB)
e modo de economia de energia.
• Estoque reduzido
• Maior eficiência

Usabilidade
Proteção e
diagnósticos
Expansibilidade
Básico

Avançado

Solução:
O SMC-50 oferece uma solução expansível atendendo às exigências da fornecedora de eletricidade e limitações de distribuição.
• A tecnologia avançada de arranque linear resulta em desempenho de arranque consistente e limita a corrente de pico
e choque de torque
• Monitoração e controle avançados maximizam a disponibilidade com menor necessidade de manutenção de sistema
• A estrutura de alimentação de estado sólido com bypass externo opcional fornece redundância operacional
• Comunicações opcionais permitem monitoração e controle sobre o backbone EtherNet/IP existente
• Diagnósticos avançados e monitoração das condições dão suporte à proteção personalizável
• O modo de economia de energia ajuda a reduzir o consumo total de energia durante períodos de produção leve

SMC-50

Motores de indução tipo gaiola de esquilo padrão ou estrela-triângulo

Atributos de seleção de produto
Expansibilidade

Usabilidade
SMC-3
• Configuração fácil

SMC-3

• Visor eletroluminescente
• Botão incorporado de teste/reset

SMC Flex
SMC-50
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SMC Flex
• Display LCD multilíngue
incorporado

M

ód
ulo

• Diagnósticos e desempenho
avançados
• Recursos de rede
• Modularidade

SMC-50
• Assistentes de configuração
• Conexão automática e controle
de ventilador
• Autoajuste do motor
• Bornes removíveis

Modos de operação e desempenho

• Diversos métodos de programação
• Recursos de rede

Modos de partida

Proteção e diagnósticos

Modos de parada
Modos de frenagem

SMC-3
Modos de baixa velocidade
Modos de operação especiais

Sobrecarga do
motor

✔

✔

✔

Proteção de
temperatura

✔

✔

✔

Proteção de corrente

✔

✔

✔

✔

✔

Proteção de tensão

SMC-3

SMC Flex

SMC Flex

SMC Flex

Controle
padrão

Controle de
bomba

Controle de
frenagem

SMC-50

SMC Flex SMC-50

Proteção de potência

✔

Proteção de
frequência

✔

Manutenção
preventiva

✔

Relógio em tempo
real

✔

Captura de dados
instantânea

✔

Iniciar
acompanhamento
de desempenho

✔

Soluções de partida suave encerradas
Com as opções, funcionalidade e recursos de aplicação disponíveis, os SMCs encerrados
da Allen-Bradley são virtualmente sem concorrentes à altura na indústria.
Família de SMCs encerrados
Os SMCs encerrados incluem todos os benefícios de diagnósticos,
proteção, parada e partida de nossos dispositivos de partida suave
abertos, em uma solução pré-fabricada personalizável.
• Disponível sem combinação, ou com desconexão por fusível IHM totalmente
ou disjuntor
numérica, montada
na porta permite
• Ampla oferta de dimensões:
monitoração do
desempenho do sistema
– SMC-3 – até 480 A
sem inserir o painel
– SMC Flex – até 1250 A
Solução SMC Flex encerrado
Ampla gama de
– SMC-50 – até 520 A
opções instaladas
de fábrica
Partida suave de
• As opções-padrão incluem dispositivos-piloto, contatores
estado sólido com
de isolamento e bypass, módulos de proteção, módulos IHM
contator de bypass
e módulos de comunicação
externo
• Soluções com opções especializadas ou dispositivos
de terceiros estão disponíveis via nosso programa de
padrões modificados
• Tempos de execução curtos
na fábrica!
Gabinete de
tipo 1/12/4
para aplicações
em ambientes
fechados ou a
céu aberto

Componentes
confiáveis,
fabricados com
alta qualidade

Solução SMC-3 encerrado

Solução SMC-50 encerrado

Painéis de bomba
Os painéis de bomba SMC-3 são uma solução robusta para aplicações
de bombeamento. Perfeitos para irrigação de plantações, bombeamento de petróleo e gás, campos de golfe, ligações de alimentação
para trapiches deslizantes de marina e tratamento de esgoto.

Junta com
técnica “foam-inplace” garante um
grau de proteção
do gabinete
impermeável e
contra poeira
(tipo 3R)

Recortes-padrão
para instalação
fácil

Padrão com suporte
de fixação de polo
para fácil instalação

Manopla de desconexão
com código de cores
identifica as posições
LIGADO e DESLIGADO
para fácil operação
A manopla permite
até três cadeados para
LOTO
Dispositivos-piloto
robustos 800T de
30 mm
Opções fundamentais para
aplicações de bombeamento
estão disponíveis como
padrão para uma solução
pronta para usar e autônoma

CENTERLINE 2500 MCC
CENTERLINE 2100 MCC

Centros de controle de motores
Unidades de partida suave por combinação estão disponíveis
globalmente em nossos centros de controle de motores
CENTERLINE®. Essas unidades contêm um controlador de
motor governado por microprocessador, transformador de
circuito de controle e desconexão por fusível ou então por
disjuntor.

Assistentes
Os assistentes SMC auxiliam em seleções de
produtos para dispositivos de proteção contra
curtos-circuitos, análises térmicas e análises de
sistema para a família SMC.

O software Connected Components Workbench™
O software Connected Components Workbench oferece
configuração de dispositivos e ajuda a minimizar seu
desenvolvimento inicial em relação ao maquinário com
download gratuito de software.

Rockwell Automation oﬀers a breadth of quality Allen-Bradley® components to ﬁt your speciﬁc needs.
In order to assist you with your component selection, we oﬀer a variety of conﬁguration and selection tools.
Local Distributor
Call 1.800.223.3354 to contact your local Distributor today.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

On-Line Product Directory
Our extensive product portfolio is designed to improve your processes through every stage of your
manufacturing cycle.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
guration tools assist you in choosing and
applying our products.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catalogs
nd an extensive selection of essential Allen-Bradley component products.
http://www.ab.com/catalogs/

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes mais
produtivos e o mundo mais sustentável. Ao redor do mundo, nossas marcas principais Allen-Bradley® e Rockwell Software® são
reconhecidas pela inovação e excelência.
Acompanhe a ROKAutomation pelo Twitter.

Conecte-se a nós pelo Facebook e LinkedIn.

Allen-Bradley, CENTERLINE, Connected Components Workbench, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software e SMC são marcas comerciais registradas da Rockwell Automation, Inc. Marcas comerciais
não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas. ControlNet, DeviceNet e EtherNet/IP são marcas comerciais da Open DeviceNet Vendor Association.
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