


PowerFlex 753 PowerFlex 755
400/480 V 0,75…250 kW/1…350 Hp 0,75…450 kW/1…700 Hp0,75…250 kW/1…350 Hp 0,75…450 kW/1…700 Hp

DeviceLogix Kontrol 
Teknolojisi ✓ ✓

Önleyici Teşhisler ✓ ✓

Güvenlik Opsiyonları Safe 
Torque-Off, Safe Speed 

Monitorüi (Hız Monitörü)
✓ ✓

Desteklenen 
Çalıştırmalar, HIM Sürücü 

Yazılımı: DriveTools™, 
DriveExplorer™, 
RSLogix™ 5000

✓ ✓

Opsiyon Yuvaları 3 5

Haberleşmeler Opsiyon modülleri aşağıdakiler 
için kullanılabilir:

EtherNet/IP™•	
ControlNet™•	
DeviceNet™•	
Ve çeşitli endüstriyel ağlar•	

Entegre Ethernet port standart 
Opsiyon modülleri aşağıdakiler 
için kullanılabilir:

ControlNet•	
DeviceNet•	
Çeşitli endüstriyel ağları •	
desteklemek için ilave 
modüller

I/O Entegre I/O standardı
3 Dijital Giriş, 1 Röle Çıkışı, •	
1 Transistör Çıkışı, 1 Analog 
Giriş, 1 Analog Çıkış, 1 PTC 
Giriş
İlave I/O için opsiyon kartları •	

1 Dijital Giriş standardı
İlave I/O için opsiyon kartları•	

Motor Türleri Endüksiyon•	 Endüksiyon•	
Sabit Mıknatıslı Motorlar•	

Pozisyonlama Endeksleme•	 Endeksleme•	
PKam•	
Elektronik dişli•	
Pozisyon/Hız Belirleme•	
RSLogix 5000 (v19) ile Çoklu •	
Aks ve Knematikler

Geri besleme Artımlı•	 Artımlı•	
EnDat, Hiperface, SSI ve BiSS•	

Logix ile entegrasyon Ekleme (Add-On) Profilleri•	 Ekleme (Add-On) Profilleri•	
RSLogix 5000 (v19) sahip •	
Hareket Talimatı

Uygulama Setleri Petrol Kuyusu
Atbaşı Pompa ve Pompa •	
Kapalı

Fiberler
At Başı Pompa ve Travers•	

Kaldırma
Torqprove•	

Petrol Kuyusu
Atbaşı Pompa ve Pompa •	
Kapalı

Fiberler
At Başı Pompa ve Travers•	

Uygun Kaplama ✓ ✓

ROHS Uyumlu Malzemeler ✓ ✓

PowerFlex 753 AC Sürücü
PowerFlex 753, genel amaçlı uygulamalar için 
idealdir. Güvenlik, geri besleme, haberleşme ve 
ilave I/O için üç opsiyonlu yuvaya sahip entegre I/O, 
sürücüyü esnek, uygun maliyetli bir çözüm haline 
getirir.

PowerFlex 755 AC Sürücü
PowerFlex 755, gelişmiş pozisyonlama, yüksek 
performans veya daha yüksek güç aralığı gerektiren 
uygulamalar için idealdir. PowerFlex 755, entegre 
Ethernet porta kolaylıkla entegre edilir ve geri besleme, 
I/O, güvenlik, haberleşme ve yardımcı 24 V DC kontrol 
gücü için ilave opsiyonları desteklemek üzere beş 
opsiyonel yuvaya sahiptir.

ControlLogix kullanarak sistem seviyesinde hareket ko-
ordinasyonu gerektiren uygulamalar için PowerFlex 755, 
RSLogix 5000 hareket talimatlarını kullanarak Ethernet/
IP’deki Integrated Motion’u destekler.

PowerFlex 753 AC Sürücü

PowerFlex 755 AC Sürücü



Kontrol
Sürücü kontrol modları, birden fazla uygulama türünü •	
desteklemek için ayarlanabilir voltaj, hız, tork ve 
pozisyonu tek üründe birleştirir
Force Technology’ye sahip seçilebilir yüksek •	
performanslı motor kontrol algoritmaları, birden 
fazla motor türünü desteklemesi için flux vector, 
sabit mıknatıslı motor, sensörsüz ve ve V/hz içerir

Motor Türleri: Endüksiyon ve sabit mıknatıslı motorlar 
(Allen-Bradley MPL ve bazı üçüncü parti PM motorlar)

DeviceLogix entegre kontrol teknolojisi•	
Uygulama Setleri: Petrol kuyusu uygulamaları için At •	
başı Pompa ve Pompa Kapalı; Fiber uygulamalar için 
PJumping ve Travers; ve kaldırma uygulamaları için 
Torqprove
Stand alone veya çoklu sürücü çözümleri için AC veya •	
DC ortak bara konfigürasyonları
Dijital girişler, haberleşme veya DeviceLogix üzerinden •	
programlanabilir kontrole sahip çoklu ön ayar hızları

Pozisyon Kontrolü
Ana konum, endeksleme, elektronik dişli, pozisyon ve •	
hız belirleme ve PKam için entegre edilmiş pozisyon 
döngüsü

Geri besleme
Universal geri besleme, Enkoder ve Çİft Enkoder geri •	
besleme opsiyonları
Universal Geri B esleme opsiyonu, geniş bir uygulama •	
yelpazesini desteklemesi için çoklu geri besleme ara-
yüzleri içermektedir. Desteklenen arayüzler, Stegmann 
ve Heidenhain yüksek çözünürlüklü geri besleme için 
Artımlı, EnDat ve Hiperface, döner ve doğrusal uygula-
malar için SSI ve BiSS’dir
Otomatik geri besleme kaybı hız modunda enkoder ve •	
enkodersiz olarak değişir

Haberleşmeler
PowerFlex 755’de entegre Ethernet portu•	
PowerFlex 750 haberleşme adaptörü ile mevcut •	
PowerFlex haberleşme modüllerini kullanabilirsiniz
Ağ protokolleri kapsamı: EtherNet/IP, ControlNet, •	
DeviceNet, Remote I/O, RS485 DF1, PROFIBUS DP, 
Interbus, Modbus/TCP, Bluetooth, CANopen, RS485 
HVAC 

Donanım
Kontrol ve seçilebilir I/O, geri besleme, haberleşme ve •	
güvenlik opsiyonları için yuva tabanlı yapı
Yardımcı kontrol gücü bulunmaktadır•	
Kolay kablolama için çıkarılabilir terminal blokları•	
Sürücülerin panelleri montajında kolaylık veya yan •	
yana montaj
Ses ve voltaj baskılama özellikleri sese karşı hassas •	
ortamardaki kurulum sıkıntılarını azaltır
Standart uyumlu kaplama donanımı•	
PowerFlex 755 315 kW/400 Bg ve üstü gelişmiş hizmet •	
verme özelliği için içeri/dışarı alınabilen invertör ve 
konvertör ile tasarlanmıştır

I/O
PowerFlex 753’de Entegre I/O ve opsiyon kartları •	
24 V DC ve 115 V AC için kullanılabilir
Analog ve ayrık I/O birleştiren ilave kartlar kullanılabilir•	
I/O özellikleri arasında analog kayıp teşhisi, zamanlı •	
çıkışlar ve PTC giriş bulunmaktadır

Gerçek Zamanlı Saat
Lokal olarak veya uzaktan kumanda ile ayarlanabilir •	
Programlanabilir ay, gün, yıl ve SS:DD:SN olarak •	
ayarlanabilir lokal saat

Programlanması ve Devreye Alınması
LCD Operatör Arayüzü (HIM), çalışma süresini •	
düşürmek ve sürünücün kolaylıkla yapılandırılmasını 
ve ayarlanmasını sağlayan yardımcı bir çalıştırma 
birimi özelliği gösterir 
Programlama, konfigürasyon, izleme ve arıza bulmada •	
yardımcı olacak yazılım araçları: RSLogix 5000, Sürücü 
Araçları ve DriveExplorer
PowerFlex 755 için RSLogix 5000 (v19)’daki entegre •	
talimatları kullanarak basitleştirilmiş konfigürasyon, 
programlama, devreye alma ve teşhis

Standartlar
Dünya çapında müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için •	
PowerFlex 750-Serisi ROHS direktifinde belirtilen 
malzeme sıırlamalarına uygundur

Yatırımınızı En Üst Seviyeye Çıkarır ve Üretkenliğinizin Artmasına 
Yardımcı Olur



RSLogix™ 5000 – Add-on Ekleme Profilleri
Daha kolay AC sürücü çalıştırma ve azalan geliştirme 
süresi için RSLogix 5000 yazılımına sahip Allen-Bradley 
PowerFlex sürücü konfigürasyonunu entegre ettik. 
Bu tek yazılım yaklaşımı, fabrika alanında stand-alone 
sürücü yazılımı kullanımını sağlarken parametre ve tag 
programlamayı kolaylaştırır.

RSLogix 5000 – Integrated Motion
Basitleştirilmiş sürücü konfigürasyonu, programlama, 
devreye alma, teşhis ve bakım için tek bir yazılım paketi – 
RSLogix 5000 (V19) – kullanırç Verilen kapsamlı talimatlar, 
temel ve gelişmiş talimatlardan hem PowerFlex 755 hem 
de Kinetix servo sürücüler için ortak olan geniş bir temel 
veya gelişmiş hareket fonksiyonu yelpazesi sunar.

DriveTools™ SP Software Suite
Güçlü bir PC tabanlı yazılım, programlama, 
konfigürasyon ve arıza bulma için uygundur.

•	 DriveExecutive™ – sürücü ve sürücü çevre birimlerinin
çevrimçi/çevrimdışı konfigürasyonu ve yönetimi için

•	 DriveObserver™ – sürücü bilgilerinin gerçek zamanlı
trend izleme

DriveExplorer™ Yazılımı
Allen-Bradley DriveExplorer yazılımı Microsoft® 
Windows™ 2000/XP/VISTA işletim sistemi için

tasarlanmış kullanımı kolay, uygun maliyetli çevrimiçi 
bir programlama aracıdır. Kullanıcıya PowerFlex sürücü 
ve haberleşme adaptörü parametrelerini izleme ve 
yapılandırma araçları sunar.

e-Araçlar

PowerFlex 750-Serisi AC Sürücü

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A Yüksek çözünürlükteki LCD ekranı, parametre 
ve eventleri için daha anlaşılır açıklamalar 
sağlayan altı satır metne izin verir

B PowerFlex 753’deki Standart I/O, uygun 
maliyetli çözüm sunar

C Gerçek zamanlı saat, zaman damgası olan 
eventleri ve çalıştırma zamanı verilerini 
gösterir

D Gelişmiş programlama özelliği için ilave DPI

E Entegre bir güvenlik rölesi olan Safe Speed 
Monitor (Güvenli Hız Monitörü) opsiyon kartı 
ile güvenlik performansını arttırır 

F Uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak 
paketleme opsiyonları

G DeviceLogix entegre kontrol teknolojisi 
temel uygulamaların stand-alone kontrolü 
için fonksiyon bloğunun programlamasını 
sağlar

H PowerFlex 755’deki standart entegre 
Ethernet portu ile sürücü verisini kolaylıkla 
yapılandırır, kontrol eder ve toplar

I I/O, geri besleme, güvenlik, haberleşme ve 
yardımcı güç kaynağı için ilave opsiyonları 
desteklemek üzere yuva tabanlı mekanik 
yapı

Kolaylıla kontrol edilebilen Heat Sink 
(Soğutucu) ve dahili fanlar

J

J



PowerFlex Accelerator Toolkit  
(Hızlandırıcı Araç Kiti)
PowerFlex Accelerator Toolkit (Hızlandırıcı Araç Kiti) bir 
sürücü sistemini kolay bir şekilde tasarlamanıza kurmanıza, 
çalıştırmanıza ve bakım yapmanıza yardımcı olacak çeşitli 
araçlar içerir. Aracı aşağıdaki adresten yükleyebilirsiniz: 
www.ab.com/go/iatools

Motion Analyzer
Sabit bir yük ve istikrarlı bir hızdan daha fazla özelliğin 
gerekli olduğu uygulamalar için, Motion Analyzer yazılımı 
kompleks hesaplamaları yapmak için yardımcı olabilir. 
Motion Analyzer PowerFlex sürücüleri veya Kinetix servo 
sürücüleri içeren hız ve pozisyonlama uygulamaları için 
tasarım riskini azaltan kullanımı kolay bir formata sahiptir. 
Aracı, www.rockwellautomation.com/go/imcmotion 
adresinden indirebilirsiniz.

PowerFlex 755 Pano 8

PowerFlex 750-Serisindeki opsiyon ve avantajlara ek olarak sürücüler 
315 kW/400 Bg ve daha üstü PowerFlex 755, bakım ve kurulum 
esnekliği için ilave avantajlar sunar.

Kontrol podu entegre Ethernek portu ve opsiyon modülleri için 
5 yuvaya sahip daha küçük sınıflandırmalarda bulunur ve düşük 
gerilim kontrolüne sorunsuz erişim için uzaktan monte edilebilir 
(23 m’ye kadar)

İçeri/dışarı alınabilen tasarım sürücünün arkasında kablolama 
için geniş bir oda sunarak kabinden tamamen çıkarılmasını 
sağlayarak sürücünün kurulumunu ve servisini kolaylaştırır. 
Elektrik kablosu sarılmış haldeyken bağlı kalır

Ayarlanabilir terminaller üst ve alt giriş gibi kablolama tercihleri 
için esneklik sağlar 

Entegre edilmiş sigorta, ayrı monte edilen sürücü kısa devre 
koruması ihtiyacını ortadan kaldırır. Arıza bulmayı kolaylaştırmak 
için sürücüden durum raporlanır

Değiştirilebilir dalga koruma cihazı gelen geçici voltaj 
durumlarından sonra arıza süresini azaltır. Arıza bulmayı 
kolaylaştırmak için sürücüden durum raporlanır

Entegre edilmiş DC hat indüktörü elektik sistem durumlarına 
karşı korumayı arttırır ve giriş seslerini azaltır

Yalıtımlı soğutma kanalı ana soğutma için dışarıdan hava kullanır 
bu da elektronik parçaların kirlenmeye maruz kalmasını azaltır

Modüler yapısı parçaların (örn. ana fan, kapasitör grubu, devre 
panoları) hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar ve arıza 
süresini en az seviyeye indirir
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PowerFlex 755 AC Sürücü  
315…450 kW/400…700 Bg – 400/480 V’de



Güvenlik
PowerFlex 750-Serisi iki Safety opsiyonu ile mevcuttur:
1. Safe Torque-Off opsiyonu veya
2. Safe Speed Monitor (Güvenli Hız Monitörü) opsiyonu. 

Safe Torque-Off, sürücünün elektriğini kesmeden motora 
giden döndürme gücünün kaldırılmasını gerektiren 
güvenlik ile ilgili uygulamalar için idealdir. Safe Torque-
Off fonksiyonu güvenlik sisteminde oluşan bir talepten 
sonra hızlı yeniden başlatma sağlar ve tekrar eden 
başlatmalar nedeniyle oluşan aşınmaları engeller ve SIL 
CL3, PLe ve Cat 3’e kadar ve dahil olmak üzere güvenlik 
sınıflandırmalarını karşılar.

Safe Speed Monitor (Güvenli Hız Monitörü) sınırlı bir 
hareket olduğunda güvenli alana erişimden yararlanabile-
cek uygulamalar için bir çözüm sunar. Ayrıca, Safe Speed 
Monitor (Güvenli Hız Monitörü), ilave panel yeri kurulum iş 
gücünden tasarruf etmek için entegre edilmiş bir görün-
tüleme rölesine sahiptir. Bu opsiyon SIL CL3, PLe ve Cat 4’e 
kadar ve dahil olmak üzere güvenlik sınıflandırmalarını 
karşılar. Güvenli Hız Monitörü opsiyonu ile, operatörlerin 
makineyi durdurmadan çalışma ve bakım işleri

gerçekleştirmesine imkan tanıyan uygulamanızın hızını 
güvenli bir şekilde izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bu güvenlik opsiyonları, personelinizi ve ekipmanınızı 
korurken daha düşük arıza süresi sağlayarak üretiminizi 
artırmanıza yardımcı olur.

Güvenli Hız Monitörü opsiyonu aşağıdaki fonksiyonları 
sağlar:

Safe Torque-Off•	
Duruş Kategorileri 0, 1 ve 2•	
Güvenli Duruş•	
Güvenli Sınırlandırılmış Hız•	
Güvenli Maksimum Hız•	
Güvenli Maksimum İvme•	
Güvenli Yön•	
Sıfır Hız İzleme•	
Geçit Kontrolü ve İzleme•	
Switch girişini aktif hale getirme•	

Drive 
Normal 

Operation

SAFE LIMITED SPEED WITH DOOR MONITORING

SAFE SPEED
LIMIT

Safe
Limited

Speed Request
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TIME
Safe Limited Speed Request Removed,  

 Safety Reset,  Door Locked 
and Operation Reinitiated

Door
Released

FAULT ZONE

Monitor Delay –
Set by operator determined 
by application requirements

If Safe Speed Monitoring detects speed 
above set safe speed limit, drive will fault 
and conduct a safe stop

If door is opened during 
normal operation, drive will 
fault and conduct a safe stop

SAFE LIMITED SPEED
Speed Monitored

Safe Direction Monitored

Operator has access 
to machine

x

DOOR
MONITORING

DOOR
MONITORING

Operator Initiated Operator Initiated

SAFE LIMITED SPEED
Speed Monitored

Safe Direction Monitored

Operator has access 
to machine



6500 6500 6500 6500 6500 6500

755

EtherNet/IP

Kinetix 6500

PowerFlex 755

PowerFlex Sürücüler

EtherNet/IP™ üzerinde Integrated Motion (Entegre Hareket)

DeviceLogix™ Kontrol Teknolojisi

Sensor
Diverter

Upstream Conveyor

Downstream Conveyor

Datalink Inputs 
Datalink Output 

Digital Inputs 

Inputs and Outputs
Local and Networked

Function Block Library

RSLogix Function Block Look and Feel

Digital Output 

DeviceLogix Kontrol teknolojisi bir sürücüyü uygulama 
ihtiyaçlarınıza daha uygun şekilde ayarlayabilmenizi 
sağlayan bir esneklik sunar. DeviceLogix kontrolleri 
durum bilgilerinin çıkışını ve yönetimini lokal olarak yapar 
bu da sürücüyü bağımsız olarak veya merkezi kontrol 
ile çalıştırmanızı sağlar ve sistem performansının ve 
verimliliğinin artmasına yardımcı olur. 

Aşağıdakileri yapmak için PowerFlex 750-Serisi 
DeviceLogix kullanabilirsiniz:

Sürücüde çalışarak reaksiyon zamanını hızlandırmak •	
için – bu ağ verimliliğinde bağlılığı azaltır
Sürücüde daha önce yapılmayan ölçme, selektör •	
değiştirme veya diğer değişiklikleri yapmak için
Girişleri okumak/çıkışları yazmak ve sürücüyü özel olarak •	
kontrol etmek için
Ana kontrol cihazı ile iletişim kaybolursa karar vermede •	
bir opsiyon sunmak için
Birebir Ethernek/IP ağı ile diğer PowerFlex sürücülerini •	
kontrol etmek için

DeviceLogix, aşağıdakiler ile kolaylıkla programlanabilir: 
RSLogix 5000, DriveExplorer v 6.01 ve DriveTools SP v 5.01

Artık, PowerFlex AC sürücüler ve Kinetix® servo 
sürücüler aynı EtherNet/IP ağı üzerinde ortak hareket 
profilleri ve talimat setleri ile kullanılaılabilir.

Integrated Motion (Entegre Hareket)
Hareket yapılandırması da dahil olmak üzere komp-
le sistem desteği için tek bir yazılım paketinin 
 (RSLogix 5000 (V19)) kullanılması. Bir Integrated 
Motion uygulamasında PowerFlex 755’in yapılandı-
rılması, programlanması, devreye alınması ve teşhisi 
için aynı hareket talimat setlerini kullanan ortak bir 
kullanıcı deneyiminden faydalanın.
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