
O controlador Compact GuardLogix® 5370 mede a arquitetura de médio porte para incluir a segurança 
integrada e o controle de movimento integrado na EtherNet/IP em um único controlador. Ele usa o 
software Studio 5000 Logix Designer® com a mesma configuração, comunicação em redes e ambiente 
de visualização como nossos sistemas de grande escala baseados em ControlLogix®. O controlador 5370 
oferece opções de segurança e movimento integrados e expansíveis para uma ampla gama de máquinas, 
além de proporcionar uma solução completa para fabricante de máquinas.

Recursos e benefícios
Melhor desempenho e localização de falhas

•  Até 16 eixos de controle de movimento na 
EtherNet/IP

•  A porta dupla de Ethernet é compatível com as 
topologias linear e anel de nível de dispositivo

•  O módulo de armazenamento embutido elimina 
a necessidade de bateria

•  O cartão de 1 GB SD removível melhora  
a integridade de dados

•  Use E/S padrão e de segurança  
no mesmo rack de E/S remota

Segurança

•  Os indicadores do status de segurança 
fornecem o status de segurança atual do 
sistema

•  Segurança classificada como SIL 3, PLe, 
CAT 4, estrutura do hardware 1oo2

•  Segurança integrada e o controle de 
movimento integrado na EtherNet/IP

•  A porta de acesso permite rápida 
acessibilidade ao cartão SD e à seletora 
de modo

Controlador Compact GuardLogix 5370
Controle de segurança integrada de médio porte



O controlador Compact GuardLogix® 5370 continua a completar o portfólio do 5370 
CompactLogix™ de médio porte com a adição da segurança integrada, seus recursos e 
benefícios.

Controlador Compact GuardLogix 5370

•  A seletora de modo de três posições fornece uma  
camada adicional de segurança

•  A porta de acesso permite rápida acessibilidade ao cartão SD e  
à seletora de modo

•  O cartão SD removível oferece portabilidade e 
fácil transferência dos programas da máquina 
sem download de software

•  A porta dupla de Ethernet incorporada é 
compatível com as topologias linear e de anel 
de nível de dispositivo 

•  O cartão digital seguro (SD) 1 GB removível que 
melhora a integridade de dados

•  A compatibilidade com Kinematics elimina 
a necessidade de controladores de robôs 
adicionais e software

Seguro

Produtivo

•  Os indicadores do status de segurança fornecem o status de 
segurança atual do sistema 

•  Segurança integrada controla SIL 3, PLe,  
CAT 4, estrutura do hardware 1oo2

•  Compatível com reutilização de E/S 1769  
existente

•  O módulo de armazenamento embutido  
elimina a necessidade de bateria

•  Menor tempo de projeto usando as instruções de seguranças 
certificadas e reutilizando o código 

Smart
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Código de 
catálogo

Memória 
padrão

Memória de  
segurança

Memória  
total Tarefas Programas 

por tarefa
Máx. Nós de 

Ethernet
Local de  

capacidade de E/S
Expensão de  

capacidade de E/S

1769 - L30ERMS 1,0 MB 0,5 MB 1,5 MB
32  

(1 seguran-
ça)

100

16
1769

Compact E/S

8

1769 - L33ERMS 2,0 MB 1,0 MB 3,0 MB 32 16

1769 - L36ERMS 3,0 MB 1,5 MB 4,5 MB 48 30

Certificações e especificações ambientais

Controlador Compact GuardLogix 5370

Consultas CompactLogix Technical Data  
e informações adicionais no  
Rockwell Automation website.

Número do 
catálogo

Temperatura,  
operação

Temperatura,  
armazenamento Vibração Emissões CISPR11

1769 - L30ERMS
1769 - L33ERMS
1769 - L36ERMS

0 a 60 °C (-4 a 140 °F) -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) 5 g a 10 a 500 Hz CISPR 11/22, Classe A

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1769-td005_-en-p.pdf
http://ab.rockwellautomation.com/

