
Corrente nominal de curto-circuito global

Soluções de controle de motor IEC

Características gerais
Determinar a corrente nominal de curto-
circuito de um painel elétrico completo  
pode ser bastante desafiador, 
especialmente se não se consideram 
adequadamente diversos fatores durante 
os estágios iniciais do processo de 
seleção de componentes. 

A Rockwell Automation desenvolveu 
Tabelas de seleção de SCCR (short circuit 
current rating) globais para partidas 
de motor IEC baseadas em tensões de 
motores globais comuns (50/60 Hz) e 
níveis de falha de corrente nominal de 
curto-circuito. Essas tabelas apresentam 
uma Lista de materiais de uma linha para 
selecionar rapidamente os componentes 
de partidas de motores dentre uma 
ampla gama de taxas de HP ou kW, 
baseados em requisitos comuns de 
aplicações de SCCR. 

Além disso, há Cartas de resumo de 
testes disponíveis, que resumem os 
parâmetros de teste usados para cobrir 
a configuração da partida de motor 
aplicável, a tensão do motor e a taxa 
de falha de curto-circuito. Essas cartas 
de resumo de testes são baseadas na 
conformidade com as normas IEC e UL 
e na maior parte dos casos são cobertas 
por testemunhas de terceiros pelos 
Underwriters Laboratories e realizadas 
em instalações de testes autorizadas pela 
Rockwell Automation.

Soluções globais de SCCR:

Partidas de motor:
• Partida de três componentes: protetor 

de circuito de motor + contator + relé de 
sobrecarga 

• Partida de três componentes: Fusível + 
contator + relé de sobrecarga

• Partida de dois componentes: Disjuntor de  
proteção do motor + contator 

• Alimentador de carga de dois componentes: 
Disjuntor de caixa moldada + contator

Proteção de circuitos derivados:
• Fusíveis 

• Disjuntores

Configurações de centro de controle de 
motores, inversa e de estrela-triângulo 

Tamanhos de motor:
• 1/2…300 Hp

• 0,16…400 kW

Tensões globais:
• 380…400 V, 50 Hz

• 415 V, 50 Hz

• 440 V, 50 Hz

• 460 V (480 linha), 60 Hz

• 500 V, 50 Hz

• 525 V, 50 Hz

• 575 V (600 linha), 60 Hz

• 690 V, 50 Hz

Conformidade com as normas:
• Norma UL 508 e falha grave de SCCR

• Controladores de motor de combinação UL 508 

• Coordenação de curto-circuito IEC 60947-4-1 
de tipo 1 e tipo 2

• Lista e certificação UL

Família de controle de motor de MSC

Tabela de seleção SCCR &  
Carta de resumo de teste



Publicação SCCR-PP002A-PT-P – Setembro de 2013 Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. 
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedades de suas respectivas empresas.

Ferramenta de seleção de SCCR 
global – NOVA! 
Acesse na internet
www.rockwellautomation.com/go/etools

Tabela de seleção de partida de dois componentes MSC*

Carta de resumo de teste de partida de dois componentes MCS*

*  SOMENTE EXEMPLOS, consulte www.rockwellautomation.com/go/etools para obter 
documentação recente.

Lista de 
materiais 
de uma 
linha


