
Para ajudar a otimizar a sua produtividade, a Allen-Bradley 
ampliou o portfólio de terminais gráficos PanelView™ 5000 e o 
software Studio 5000 View Designer®. O software Studio 5000 
View Designer faz parte do Studio 5000 Automation 
Engineering & Design Environment®.

Este ambiente integrado permite que os engenheiros 
insiram as informações de configuração apenas uma vez e 
potencializem-nas através de todo o projeto do sistema de 
automação. A integração do hardware e software ajuda você 
a desenvolver aplicativos modernos com mais facilidade e a 
tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados.

Portfólio de terminais gráficos  
PanelView 5000
Apresentação do Studio 5000 View Designer

Recursos e benefícios
Integração aprimorada com o Logix
• Os alarmes baseados em Logix estão disponíveis 

automaticamente no PanelView 5500, eliminando 
configurações adicionais.

• Botões de alta velocidade da IHM oferecem 
realimentação e resposta rápida para aplicações 
de velocidade constante das máquinas.

• O suporte de propriedade estendida de tags do Logix 
ajuda a desenvolver conteúdos mais valiosos.

Aumento da produtividade com o ambiente 
de projeto intuitivo
• O menu de navegação intuitivo reduz o tempo de 

configuração.
• Os gráficos vetoriais expansíveis ajustam objetos e telas 

para qualquer tamanho de terminal automaticamente.
• Crie gráficos personalizados e reutilizáveis para 

desenvolver suas aplicações de modo mais eficiente.

Terminal gráfico PanelView 5500

Software Studio 5000 View Designer

Terminal gráfico PanelView 5310



Projeto moderno e intuitivo

Oferta de um projeto moderno e 
expansível com uma moldura fina 
de alumínio

Terminal gráfico PanelView 5500
O terminal gráfico PanelView 5500 foi projetado para OEMs e usuários finais 
que precisam de um alto nível de integração entre a IHM e o controlador. 
Ampla gama de tamanhos de tela, de 7 pol. a 19 pol., com opções de 
teclado, touchscreen e wide screen. A tecnologia de switch incorporado e 
EtherNet/IP com DLR é compatível com topologia de anel para tolerância a 
falhas da rede e tempo de parada não programada reduzido. Um botão de 
navegação físico no terminal mostra a informação de forma prática. Ambas 
as opções de alimentação CA e CC oferecem flexibilidade de aplicação. 
Os terminais fornecem aos usuários 100 telas, conexão a um controlador 
e 1000 alarmes com o Studio 5000 View Designer V4.

Terminal gráfico PanelView 5310
O terminal gráfico com touchscreen PanelView 5310 é ideal para OEMs 
e usuários finais que desejam uma solução de visualização do tamanho 
certo para as aplicações menores. Os tamanhos de tela variam de 7 a 
12 polegadas. O terminal oferece 50 telas, conexão a um controlador 
e 1000 alarmes. Um botão de navegação na tela facilita a visualização 
das informações.



Com o conteúdo pré-criado disponível, é possível 
desenvolver aplicações mais rapidamente. 
O PanelView 5500 foi projetado com recursos para 
maximizar a área de tela, possibilitando mais espaço 
para o conteúdo da aplicação. Isso ajuda a aumentar 
a eficiência da operação e pode possibilitar o uso de 
um terminal menor para cuidar da aplicação.

• Uma faixa de sistema pré-configurada fornece indicadores de diagnóstico e resumo de alarmes 
para ajudar a reduzir o tempo do projeto e oferecer uma experiência de usuário consistente.

• O botão de navegação exibe um menu de navegação intuitivo que ajuda a otimizar a área de 
exibição da tela e inclui opções padrão para telas, alarmes, configurações e diagnósticos do 
usuário.

• Botões de alta velocidade da IHM oferecem realimentação e resposta rápida para aplicações de 
velocidade constante das máquinas.

• Notificações inteligentes de erro de run time ajudam a identificar e gerenciar problemas 
rapidamente.

Aprimore o desempenho do operador

Terminal gráfico PanelView 5310

Terminal gráfico  
PanelView 5500

O conteúdo pré-criado 
ajuda a criar uma 
visualização fácil de usar 
em uma aplicação.

O botão de navegação exibe 
com facilidade informações 
de configuração, diagnóstico 
e alarmes configurados.

Banner de sistema 
personalizável para 
fornecer informações do 
sistema em suas telas.



Integração aprimorada com o Logix
As aplicações Studio 5000 Logix Designer® e o Studio 5000 View Designer 
agora têm a capacidade de compartilhar automaticamente tags, alarmes e 
outros dados, oferecendo novos níveis de projeto, operações e manutenção 
integrados.

• Os tags compartilhados do Logix ajudam a simplificar o tempo de enge-
nharia ao permitir que os tags do controlador sejam usados no terminal 
sem a necessidade de criar tags de IHM.

• Os alarmes baseados no Logix estão disponíveis automaticamente nos 
terminais gráficos PanelView 5500 e 5310 para eliminar a programação 
de alarmes adicionais e ajudar a reduzir o tráfego da rede.

• Controle de botão de alta velocidade – botões de diagnóstico auto-
mático e determinísticos podem interagir com o controlador Logix em 
velocidades de E/S.

• A mudança de linguagem de run time mudará o texto da tela estática, 
descrições de tags e mensagens de alarme do controlador Logix.

O compartilha-
mento de dados 
integrados entre 
a aplicação 
 Studio 5000 View 
Designer e o 
 sistema Logix

Painel de proprie-
dades para confi-
gurar elementos de 
forma consistente.

Project Explorer 
para desenvolver 
telas e menus com 
facilidade.

Caixa de ferramen-
tas pesquisável de 
elementos gráficos 
para telas.



Software Studio 5000 
View Designer

PanelView 5500 PanelView 5310

Novos recursos do Studio 5000 View Designer V4

Visualizadores de documentos e conteúdo PDF

Emulador do terminal ●

Acesso remoto/conectividade VNC

Tendências Em tempo real e histórico

Registro de dados Somente local

Faceplates – Dispositivo ●

Faceplates – Personalizados  
(objetos globais/gráficos add-on)

●

Carga da mídia removível ●

Novos recursos do Studio 5000 View Designer V5 (sujeito a alterações)

Gestão de receitas ●

Alarmes configurados ●

Orientações da aplicação

PanelView 5500
• Controlador: 1 conexão máx; CompactLogix™ 

5370/5380/5480 ou ControlLogix® 5570/5580, 
com firmware v27 ou mais

• Alarmes: 500 com V3, 1000 máx com V4, 
somente alarmes baseados no Logix

• Contagem de telas: 50 com V3, 100 máx com V4

PanelView 5310
• Controlador: 1 conexão máx; CompactLogix 

5370/5380/5480 ou ControlLogix 5570/5580, 
com firmware v27 ou mais

• Alarmes: 1000 máx, somente alarmes baseados 
no Logix

• Contagem de telas: 50 máx

O software Studio 5000 View Designer apresenta novos recursos para a família 
PanelView 5000 nas versões 4 e 5, como indicado a seguir.

Recursos:
• Botão de IHM de alta 

velocidade

• Alarmes baseados no Logix

• Menu de navegação

• Tabelas de estado

• Tendências em tempo real

• Conteúdo de integração com Logix pré-definido

• Suporte multi-idiomas com mudança de idioma

• Ações de comando e ligação de propriedade flexíveis

• Guias de alinhamento
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Terminais gráficos PanelView 5000
PanelView 5500 PanelView 5310

Tamanhos da tela com códigos 
de catálogo

7" Touch – 2715-T7CD e 2715-T7CA
7" teclado – 2715-B7CD e 2715-B7CA
9" W – 2715-T9WD e 2715-T9WA
10" Touch – 2715-T10CD e 2715-T10CA
10" teclado – 2715-B10CD e 2715-B10CA
12" W – 2715-T12WD e 2715-T12WA
15" Touch – 2715-T15CD e 2715-T15CA
15" teclado – 2715-B15CD e 2715-B15CA
19" W – 2715-T19CD e 2715-T19CA

7" W Touch – 2713P-T7WD1 e 2713P-T7WD1-B
9" W Touch – 2713P-T9WD1 e 2713P-T9WD1-B
12" W Touch – 2713P-T12WD1 e 2713P-T12WD1-B

Tipo de tela TFT LCD em cores, gráficos em cores de 18 bits (262.144 cores),  
LED de iluminação

TFT LCD em cores, gráficos em cores de 24 bits  
(16.777.216 cores), LED de iluminação

Tela touchscreen Resistiva analógica

RAM 512 MB 1.024 MB

Armazenamento não volátil 250 MB 500 MB

Ethernet
Duas portas Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDI-X compatí-
veis com topologias de rede DLR (anel de nível de dispositivo), 
linear ou de estrela

Porta Ethernet simples 10/100

Opções de energia de entrada Modelos CC: 24 Vcc nom (18 a 30 Vcc)  
Modelos CA: 100 a 240 Vca

24 Vcc nom (18 a 30 Vcc)

Temperatura, em operação Terminais de 7 a 15 polegadas: 0 a 55 °C (32 a 131 °F)  
Terminais de 19 polegadas: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Certificações cULus listadas; Classe 1, Divisão 2, Grupos A, B, C, D; KCC;  
CE (EMC); CE (LVD); RoHs; RCM

c-UL-us, CE, KC, RCM, EAC, RoHS

Graus de proteção do gabinete NEMA e UL tipo 12, 13, 4X, também com classificação IP66 
conforme classificado por UL

NEMA e UL tipo 12, 13, 4X, também com classificação IP66 
conforme classificado por UL

Software Studio 5000 View Designer (os terminais PanelView 5310 exigem V4 ou mais)
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