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Tecnologia DeviceLogix para aplicações industriais
Introdução

Há uma necessidade crescente de dispositivos "smart" altamente flexíveis e adaptáveis em arquiteturas de sistema de 
controle – dispositivos que possam executar funções de controle simples tomando decisões independentes de um 
processador central. É possível conquistar esta habilidade de tomada de decisão local no nível de componente com a 
tecnologia de componente DeviceLogix™ da Rockwell Automation. A tecnologia DeviceLogix permite a execução de 
lógica booliana simples, condicionamento de sinal, detecção de evento e alarme. O resultado é um maior desempenho e 
controle distribuído de custo mais baixo.

O que é a tecnologia DeviceLogix?

A tecnologia DeviceLogix é uma ferramenta lógica independente de plataforma integrada a diversos dispositivos 
Rockwell Automation, como estações de botão pulsador, blocos de E/S, partidas de motor e inversores. A ferramenta 
lógica controla as saídas e gerencia as informações de status localmente junto ao dispositivo.

A configuração da funcionalidade DeviceLogix é realizada por meio do DeviceLogix Editor que roda na estação de 
trabalho e pode ser acessado pelo Add-On Profile do RSLogix 5000® ou outro software da Rockwell Automation. 
(Consulte a Tabela 1 na página 8)

O DeviceLogix Editor inclui dois tipos de ferramentas de configuração lógica para dispositivos DeviceLogix. É possível 
usar qualquer um deles, dependendo de suas preferências de configuração:

• Editor do bloco de funções – permite uma interface gráfica para a configuração de blocos funcionais, que oferece 
controle local para os dispositivos com a tecnologia DeviceLogix. (Figura 1)

• Editor Ladder – oferece uma ferramenta de configuração do tipo ladder para dispositivos compatíveis com a 
tecnologia DeviceLogix. (Figura 2)

Figura 1 - FBD
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Tecnologia DeviceLogix para aplicações industriais
Figura 2 - Diagrama de lógica ladder

A ferramenta de tempo de execução (tempo de execução) DeviceLogix incorporada ao firmware do dispositivo que 
executa a funcionalidade DeviceLogix. Esta conexão está ilustrada na Figura 3.

Figura 3 - Comunicação da tecnologia DeviceLogix

É possível descrever o processo de trabalho usando produtos com DeviceLogix habilitado, da seguinte maneira:

1. Você programa a lógica de aplicação no editor.

2. O editor compila a lógica gráfica em um código que pode ser baixado para o dispositivo através de um link de 
comunicação.

3. A ferramenta de tempo de execução do dispositivo executa a lógica baixada.

Além de criar o código de tempo de execução no Editor, é necessário também configurar parâmetros de dispositivo. 
Cada dispositivo com DeviceLogix habilitado contém uma série de parâmetros de entrada, saída, bloco de notas e 
datalink. Estes parâmetros de dispositivo são usados para mapear E/S físicas para entradas e saídas DeviceLogix.

É possível configurar a tecnologia DeviceLogix para operar em situações específicas. O programa DeviceLogix executa 
somente se a lógica foi habilitada e houver alimentação não comutada. É possível fazer isto junto ao Editor de lógica. A 
configuração da operação é feita ajustando os parâmetros “Network Override” e “Communication Override”. Veja a 
seguir uma descrição dos diferentes níveis de operação:

• Se os dois cancelamentos estiverem desabilitados e a lógica estiver habilitada, o DeviceLogix somente opera se 
houver uma conexão de E/S ativa com um mestre, ou seja, se o mestre estiver no modo de Execução. Nos demais 
casos o DeviceLogix executa a lógica mas NÃO controla o estado das saídas.

Estação de trabalho

DeviceLogix Editor

Dispositivo

Tempo de execução 
DeviceLogix

Link de comunicação
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• Se o Cancelamento de Rede estiver habilitado e a lógica estiver habilitada, o DeviceLogix controla o estado das 
saídas quando o CLP estiver no modo de execução e se ocorrer uma falha na rede.

• Se Cancelar comunicação estiver habilitado e a lógica estiver habilitada, o dispositivo não precisa de nenhuma 
conexão de E/S para executar a lógica. Contanto que haja fontes de alimentação comutadas e não comutadas 
conectadas ao dispositivo, a lógica controla o estado das saídas.

Benefícios do uso da tecnologia DeviceLogix

A tecnologia DeviceLogix oferece o controle local no nível do componente e agrega um nível de inteligência aos 
dispositivos que antes não havia. Isto permite a capacidade de ter funções de controle locais simples sem a necessidade 
de contar com a lógica programável e os controladores de automação.

Aprimoramento do desempenho do sistema de controle
• Detecção mais rápida de entrada para atuação de saída

Componentes inteligentes com DeviceLogix habilitado são ideais para aplicações que requeiram resposta local 
rápida para uma entrada, sem as limitações de desempenho e atrasos da detecção até a ativação, que são impostos 
pelos tempos de sondagem de ida e volta com um controlador centralizado e uma rede de comunicação. É 
possível obter detecção de entrada para tempos de atuação de saída na faixa de 2 ms com diversas famílias de 
produto; isto permite melhorias significativas no desempenho do sistema.

• Redução no tráfego da rede geral

A execução de funções de lógica repetitivas simples no nível de dispositivo reduz a quantidade de tráfego de 
comunicação, o que, por sua vez, reduz atrasos na largura de banda da rede.

Aumenta a confiabilidade do sistema
• Melhoria no diagnóstico e menos localização de falhas-

O processamento da maior parte da lógica no nível de componente facilita a localização de falhas. É possível 
deixar um dispositivo off-line sem afetar outros dispositivos no processo e isso pode ser feito sem a necessidade de 
um operador para modificar a lógica no controlador mestre que isola o dispositivo que precisa de localização de 
falhas.

• Continue a execução do processamento do evento de interrupções da rede

Em uma utilização onde uma falha no controlador lógico programável (CLP) central pode ocorrer, o dispositivo 
do componente pode identificar a falha detectando uma interrupção na comunicação com ele. É possível projetar 
o programa DeviceLogix que executa no dispositivo para responder a tal falha colocando o processo de campo 
sob seu controle local em um estado predefinido. Isto pode permitir que o processo controlado continue sua 
execução, com a falha do CLP central ou desligue o processo corretamente para atender os requisitos de projeto 
de sua aplicação. Para aplicações mais sensíveis ao tempo como a mistura de cimento, este tipo de funcionalidade 
é essencial porque o desligamento da máquina durante o processo pode sair caro.

• Reduz pontos potenciais de falha no nível de sistema 

A capacidade de processamento lógico integrado da tecnologia DeviceLogix elimina a necessidade de 
componentes extras, como temporizadores ou relés que poderiam causar mais atraso no processamento do sinal e 
também ser um ponto de falha em potencial. A redução de componentes extras reduz significativamente a 
complexidade do sistema, ao mesmo tempo em que reduz seu custo.
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Tecnologia DeviceLogix para aplicações industriais
Aumenta a modularidade do sistema/máquina
• Programas menores no controlador 

Programas menores no controlador (CLP ou de base em microcomputador), economizam memória e reduzem o 
tempo de varredura.

• Controle distribuído na máquina ou no processo

É possível copiar e colar programas que são escritos com a funcionalidade DeviceLogix para outros dispositivos e 
basicamente usá-los como “blocos” que podem ser reutilizados em vários dispositivos do mesmo tipo. É possível 
criar seções de máquina de maneira modular, agilizando a instalação e reduzindo o tempo de diagnóstico e de 
localização de falhas.

Veja a seguir dois exemplos que ilustram os benefícios de ter um sistema de controle com dispositivos com DeviceLogix 
habilitado.

Em uma configuração convencional, o módulo de entrada recebe os sinais do sensor. O módulo processa e aguarda um 
tempo para a transmissão de dados através do fieldbus. Uma vez transferidos pela rede, um scanner cola as informações e 
as envia para o CLP. O CLP faz a varredura do programa armazenado para executar a lógica no ciclo de temporização 
programado. Depois os dados de saída apropriados retornam ao scanner, pela rede e para o módulo de saída, 
energizando então os dispositivos de saída. Ao acrescentar o tempo necessário no início de cada varredura lógica para os 
dados de entrada e o tempo necessário para a atualização dos dados de saída após cada varredura, o tempo total 
necessário para o CLP é significativo. Isto é particularmente válido quando o CLP está totalmente carregado 
executando a aplicação no sistema de controle e o número de nós na rede aumenta.

A funcionalidade DeviceLogix reduz significativamente o tempo de reação. Os sinais de entrada continuam a ser 
enviados até o terminal de entrada. Porem, como a lógica do programa reside no nó DeviceLogix, os dados são 
processados e a saída é gerada muito mais rapidamente. O tempo de processamento local é uma fração do tempo 
necessário para os dados irem e voltarem pela conexão de rede. É possível ter melhorias de aproximadamente 90 a 95% 
do tempo de resposta ao usar o controle local de base DeviceLogix ao invés de um sistema de controle de barramento de 
campo de base CLP.

Outro benefício para o sistema é a vantagem de ter mais flexibilidade de projeto e construção de um sistema de aplicação 
de controle simples.

Em uma arquitetura típica para uma aplicação que utiliza um sistema de controle fieldbus convencional com 
dispositivos de componente DeviceLogix habilitado, é possível implementar a chamada estratégia de controle de 
hierarquia. O componente do dispositivo que executa o programa DeviceLogix local pode controlar a malha local com 
um tempo de resposta mais rápido, assim como o descarregamento do CLP, que também poderia reduzir a dimensão e a 
complexidade do programa de controle CLP. O nível de economia é específico de cada aplicação.

Aplicações para a funcionalidade DeviceLogix

A funcionalidade DeviceLogix possui muitas aplicações e sua implementação acompanha a imaginação do 
programador. A aplicação da funcionalidade DeviceLogix é projetada apenas para lidar com rotinas lógicas simples.

As aplicações podem ser simples, usando E/S digital para atuação de sinal ou executar funções complexas usando sinais 
analógicos e funções de macro definidas pelo usuário. Algumas aplicações típicas para a funcionalidade DeviceLogix 
estão listadas abaixo.

• Contagem de material para processos de batelada
• Funções do encoder
• Funções de chave seletora
• Condicionamento de sinal
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• Escalonamento do sinal
• Manipulação de falhas
• Função matemática complexa/ integração
• Controle de temperatura
• Seleção de referência de velocidade
• Aplicação de controle do motor

Esta aplicação de manuseio de materiais usa dispositivos com DeviceLogix habilitado para construir um sistema de 
controle realmente distribuído, simples, sem controladores centrais, como um CLP ou perímetro de controle de acesso. 
A Figura 4 demonstra a flexibilidade do projeto do sistema de controle simples que utiliza a tecnologia DeviceLogix.

Figura 4 - Aplicação de manuseio de materiais típica

Para demonstrar o uso da funcionalidade DeviceLogix em uma aplicação de manuseio de materiais na Figura 4, a 
estrutura da instalação está simplificada para mostrar apenas os dois segmentos de controle do sistema. Na verdade, todo 
o sistema contém muito mais segmentos. Contudo, o princípio do uso da funcionalidade DeviceLogix é a mesma,
independente da escala do sistema.

Nesta aplicação, cada segmento é composto de dois transportadores que são usados para transferir o material para o 
processo posterior. Um dispositivo com DeviceLogix habilitado controla cada segmento. Para cada transportador no 
segmento, um controlador com DeviceLogix habilitado é instalado junto a cada sensor para detectar a existência do 
material no transportador e, com um motor para acionar o transportador enquanto ele gira e move o material. Entre os 
segmentos, os dispositivos DeviceLogix são conectados por uma rede DeviceNet para troca de dados por meio e 
comunicação peer to peer.

O objetivo desta aplicação é reduzir a quantidade de energia consumida pelos motores. O projeto pede que o motor 
trabalhe somente quando o material é detectado no transportador para a transferência. Quando o material chega ao 
próximo transportador, o motor para.

rede DeviceNet

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4

DeviceLogix
dispositivo 1

DeviceLogix
dispositivo 2

Transportador  4Transportador  3Transportador  2Transportador 1
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Tecnologia DeviceLogix para aplicações industriais
A Figura 5 mostra o algoritmo ilustrativo usando a tecnologia DeviceLogix e é executado no dispositivo1 DeviceLogix 
e no dispositivo2 DeviceLogix para esta aplicação. A Figura 6 mostra a funcionalidade DeviceLogix completa para esta 
aplicação de manuseio de materiais.

Figura 5 - Algoritmo ilustrativo em dispositivos para aplicação de manuseio de materiais

Figura 6 - Funcionalidade DeviceLogix completa para aplicação de manuseio de materiais

Se o Sensor 1 estiver ON

Ligue o Motor 1;

Se o Sensor 2 estiver ON

Desligue o Motor 1;

Ligue o Motor 2;

Se o P2P_Sensor 3 estiver ON

Se o Sensor 3 estiver ON

Ligue o Motor 3;

Se o Sensor 4 estiver ON

Desligue o Motor 3;

Ligue o Motor 4;

Enviar os dados do Sensor 3
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Tabela 1 - Dispositivos com capacidade para tecnologia DeviceLogix

Funções disponíveis na tecnologia DeviceLogix

Com a contínua evolução da tecnologia DeviceLogix, atualmente é possível suportar as instruções usadas com mais 
frequentes na indústria para construir o programa lógico, especificamente, o conjunto geral de instruções disponível 
para integração com o dispositivo inclui os elementos a seguir.

Tabela 2 - Barra de ferramenta de categoria de processo

Tabela 3 - Barra de ferramenta de categoria de filtro

RSNetWorx™ para 
Software 
DeviceNet

Software 
DriveExplorer™

Software DriveTools™ 
SP/ DriveExecutive™

RSLogix 5000 
Add-On Profile

Connected Components Workbench™

Estação de botão pulsador 
800T

vX.01 (e superior) — — — —

Relé de sobrecarga 
eletrônico E3 Plus™

vX.01 (e superior) — — — —

Relé de sobrecarga 
eletrônico E300

— — — v5.01 (e superior) —

Cód. cat. ArmorStart 280/
281/284

— — — vX.01 (e superior) —

Cód. cat. ArmorStart 290/
291/294

— — — vX.01 (e superior) —

SMC™-50 v4.02 — — v5.01 (e superior) v4.01 (e superior) v6.01 (e superior)
PowerFlex™ 755 v1.xx — v6.01 (e superior) v5.01 (e superior) v2.01 (e superior) v1.02 (e superior)
PowerFlex 753 v1.xx – 
x5.xx

PowerFlex 755 v2.xx – 
x5.xx

— v6.02 (e superior) v5.02 (e superior) v2.02 (e superior) v1.02 (e superior)

PowerFlex 753 v6.xx – 
x7.xx

PowerFlex 755 v6.xx – 
x7.xx

— v6.04 (e superior) v5.05 (e superior) v4.02 (e superior) v1.02 (e superior)

Função descrição

Instrução do alarme

Instrução do diagnóstico de temporização

Instrução PID

Função descrição

Instrução do filtro de passagem baixa
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Tabela 4 - Barra de ferramenta de categoria de seleção/Limite

Tabela 5 - Barra de ferramenta de categoria estatística

Tabela 6 - Barra de ferramenta de categoria de temporizador/contador
  

Tabela 7 - Barra de ferramenta de categoria de comparação

Função descrição

Selecione a instrução

Instrução de limite alto e baixo

Instrução do filtro de passagem baixa

Função Descrição

Instrução para modificação da média

Função Descrição

Instrução do temporizador de pulso

Instrução do temporizador com atraso

Instrução do temporizador sem atraso

Instrução do CTU

Instrução da quantidade CTU

DICA Ao usar o recurso ACC, poderá observar pequenas diferenças nas 
instruções do temporizador/contador. Dependendo da 
implementação do firmware, alguns dispositivos consideram isto uma 
saída e a vinculam a um tag de saída analógica, enquanto outros 
dispositivos consideram isto um parâmetro.

Função Descrição

Instrução Maior que

Instrução Maior ou igual que

Instrução Igual

Instrução Diferente

Instrução Menor que

Instrução Menor ou igual que

Instrução Máscara
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Tabela 8 - Compute/Math Category Toolbar

Tabela 9 - Barra de ferramenta de categoria mover/lógica

Além das instruções comuns listadas acima, a funcionalidade DeviceLogix também suporta instruções customizadas 
pelo usuário, que encapsulam a lógica desenvolvida no seu conjunto de instrução integrada. Este recurso é chamado de 
instrução Macro, com a qual é possível projetar instruções customizadas para a aplicação para o dispositivo de destino.

Nem todas as funções estão disponíveis para cada dispositivo. Cada tipo de dispositivo pode suportar apenas a 
funcionalidade DeviceLogix geral exigida pela funcionalidade desse dispositivo.

Por exemplo, um dispositivo com apenas algumas entradas e saídas físicas digitais precisa suportar apenas as instruções 
lógicas usando os dados digitais como suas entradas e saídas, incluindo booleano, temporizador e contador. As 

Função Descrição

Instrução Adicionar

Instrução Multiplicar

Instrução Subtrair

Instrução Dividir

Instrução Modulus (DINT)

Instrução Modulus (REAL)

Instrução Absoluto

Instrução Negativa

Instrução Raiz quadrada

Instrução Potência

Função Descrição

Instrução E

Instrução Não E

Instrução OU

Instrução Não OU

Instrução Exclusivo OU

Instrução Exclusivo Não OU

Instrução NÃO

Instrução Definir trava

Instrução Reiniciar trava
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instruções que usam dados analógicos não são necessárias e são retiradas do escopo suportado por este dispositivo. Isto 
pode reduzir os requisitos de recursos em tempo de execução e criar um produto com melhor custo benefício e mais 
fácil de usar, empregando a funcionalidade necessária.

Ferramenta de configuração DeviceLogix

A configuração da funcionalidade DeviceLogix é feita através do DeviceLogix Editor. O DeviceLogix Editor inclui dois 
tipos de ferramentas de configuração lógica para dispositivos DeviceLogix para atender diferentes preferências de 
configuração:

• Editor de bloco de funções – Permite uma interface gráfica para configuração de blocos funcionais para oferecer 
controle local para os dispositivos com a tecnologia DeviceLogix ().

• Editor Ladder – Oferece uma ferramenta de configuração do tipo ladder para dispositivos com a tecnologia 
DeviceLogix. Começando com a revisão do firmware 4, dois editores Ladder disponíveis com o software 
DeviceLogix. O antigo editor Ladder suporta DeviceLogix revisão do firmware 3 e anterior. O novo editor 
Ladder suporta DeviceLogix revisão do firmware 4.

Com dispositivos com tecnologia DeviceLogix, é possível habilitar a operação lógica usando o DeviceLogix Editor para 
fornecer o controle local durante a operação do dispositivo. Um dispositivo DeviceLogix é formado por:

• Um número específico de entradas e/ou saídas.
• Lógica local que determina seu comportamento.

O DeviceLogix Editor é um aplicativo do software RSNetWorx para DeviceNet, software Drive Tools e Software 
Connected Components Workbench™ e pode ser executado diretamente destes hosts.

Com o arquivo EDS apropriado, a ferramenta DeviceLogix Editor também pode ser executada no software 
RSLogix 5000.

Os exemplos seguir mostram onde acessar a ferramenta DeviceLogix Editor.

A ferramenta DeviceLogix Editor pelo software RSNetWorx para DeviceNet pode ser acessada selecionado o nó do 
dispositivo durante a visualização da rede ou no software RSNetWorx. A janela Device Properties aparece. Se o 
dispositivo for um dispositivo com DeviceLogix habilitado, a guia DeviceLogix estará presente. Clique na guia 
DeviceLogix e selecione Start Logic Editor.
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Figura 7 - Start Logic Editor

É possível também acessar a ferramenta DeviceLogix Editor através do software Connected Component Workbench. 
Neste software, adicione o dispositivo DeviceLogix habilitado ao Project Organizer pesquisando por ele em Device 
Toolbox Catalog ou usando o recurso Discover. Uma vez que o dispositivo estiver no Project Organizer, clique duas 
vezes para exibir Device Menus. Se o dispositivo for DeviceLogix habilitado, o ícone DeviceLogix aparece. Clique duas 
vezes nele para executar o DeviceLogix Editor.

Figura 8 - Execute a ferramenta DeviceLogix Editor através do software Connected Component Workbench
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Figura 9 - Execute a ferramenta DeviceLogix Editor através do RSLogix Add-On Profile

Figura 10 - Execute a ferramenta DeviceLogix Editor através do DriveTools DriveExecutive
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Uma vez selecionado o ícone para a ferramenta DeviceLogix Editor  (Figura 11), a caixa Style Selection aparece e 
solicita que você selecione se deseja continuar com um programa de bloco de funções (Figura 12) ou Ladder.

Figura 11 - Seleção de estilo do DeviceLogix Editor

Figura 12 - Editor de bloco de funções

Para obter mais informações sobre o DeviceLogix Editor, consulte o manual do usuário do sistema DeviceLogix, 
publicação RA-UM003B.
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Exemplo de programação DeviceLogix

O exemplo a seguir mostra como programar uma rotina lógica simples para controlar as saídas Relé de sobrecarga 
eletrônico E3 Plus™ com base na condição de sinais de entrada. O controle OUT A é definido pelos estados de IN1 e 
IN2 processados por um booliano OU gate. O controle OUT B é definido pelos estados de IN3 e IN4 processados por 
um booliano OU gate separado. Este exemplo está usando o software RSNetWorx para DeviceNet, versão 8.00.01 e um 
relé de sobrecarga E3 Plus série C.

1. No software RSNetWorx para DeviceNet, clique duas vezes no relé E3 Plus, selecione a guia DeviceLogix.

2. Se surgir uma caixa de diálogo enquanto estiver on-line no E3 Plus, selecione Upload.

3. Selecione Start Logic Editor, selecione Function Block Editor e pressione OK.

4. Se estiver programando off-line, prossiga na Etapa 5. Se estiver programando on-line, coloque o relé E3 Plus no 
modo Edit selecionando Edit no menu Tools ou selecionando o botão. Selecione Yes para ir ao modo Edit.
Rockwell Automation Publicação 193-AT001B-PT-P – Julho  2016 15
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5. Usando o botão esquerdo do mouse, selecione o bloco de funções booliano OU (BOR) na guia Move/Logical e 
arraste-o para o monitor.

6. Usando o botão esquerdo do mouse, selecione o bloco Bit Input e arraste-o para a esquerda do bloco de funções 
BOR . Clique duas vezes no bloco Bit Input para selecionar Input 1 do relé E3 Plus no conjunto Hardware 
Boolean Input.
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7. Coloque o cursor à direita do bloco Bit Input e pressione o botão esquerdo do mouse. Desenhe uma linha do 
bloco Bit Input até In1 do bloco de funções BOR. Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse para 
estabelecer uma conexão.

8. Repita as etapas 6 e 7 para adicionar Input 2 de E3 Plus para In2 do bloco de funções BOR.
Rockwell Automation Publicação 193-AT001B-PT-P – Julho  2016 17
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9. Usando o botão esquerdo do mouse, selecione o bloco Bit Output e arraste-o para a direita do bloco de funções 
BOR. Clique duas vezes no bloco Bit Input para selecionar Output A do relé E3 Plus no conjunto Hardware 
Boolean Output.

10. Coloque o cursor à esquerda do bloco Bit Output e pressione o botão esquerda do mouse. Desenhe uma linha do 
bloco Bit Output até Out do bloco de funções BOR e clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse para 
estabelecer uma conexão.
18 Rockwell Automation Publicação 193-AT001B-PT-P – Julho  2016
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11. Repita as etapas 5 até 10 para adicionar um segundo bloco de funções BOR, que monitora Input 3 e 4 para 
controlar Output B do relé E3 Plus.

12. Desabilite o modo Edit desmarcando o botão de modo Edit ou através do menu Tools.
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13. Se estiver programando o bloco de funções off-line, saia do editor de bloco de funções e fique on-line com a rede 
do Device. Faça o download dos parâmetros, incluindo bloco de funções DeviceLogix, para o relé E3 Plus e 
continue na Etapa 12. Se estiver programando o bloco de funções on-line, faça o download dos blocos de funções 
para o relé E3 Plus selecionando o botão Download ou pelo menu Communications.

Aparece uma caixa de diálogo quando o bloco de funções é baixado com êxito para o relé E3 Plus. Clique em Ok 
para continuar.
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14. Habilite os blocos de funções DeviceLogix. É possível fazer isso no terminal de configuração DeviceNet (Código 
de catálogo 193-DNCT) ou pelo software RSNetWorx. Se estiver usando o software RSNetWorx para habilitar 
o bloco de funções DeviceLogix, selecione o botão Logic Enable On ou habilite os blocos pelo menu 
Communications.

15. Verifique a funcionalidade dos bloco de funções DeviceLogix habilitando Input 1 no relé E3 Plus. Quando Input 
1 estiver habilitada, Output A fica energizada.
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Informações importantes para o usuário

Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre a instalação, configuração e 
operação do equipamento antes de instalar, configurar, operar ou manter o produto. Os usuários devem se familiarizar 
com as instruções de instalação e fiação, bem como com as exigências de todos os códigos, todas as leis e normas 
aplicáveis.

Atividades incluindo a instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção 
devem ser efetuadas por pessoal com formação adequada, de acordo com código de práticas aplicável.

A proteção fornecida pelo equipamento poderá ser prejudicada se ele for usado de forma não especificada pelo 
fabricante.

Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da 
aplicação deste equipamento.

Os exemplos e os diagramas apresentados neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido a diversas 
especificações e variáveis associadas a cada instalação específica, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir a 
responsabilidade pelo uso com base nos exemplos e nos diagramas.

A Rockwell Automation, Inc. não assume responsabilidade de patente quanto ao uso de informações, circuitos, 
equipamentos ou software descritos neste manual.

É proibida a reprodução, parcial ou total, deste manual sem a permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.

Comentários sobre a documentação 

Seus comentários nos ajudarão a melhor atender a suas necessidades de documentação. Caso tenha alguma sugestão 
para aprimorar este documento, preencha o formulário de publicação RA-DU002, disponível no site 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

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

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
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