
1783-NATR, roteador de tradução do  
endereço da rede

Integração simplificada das máquinas na arquitetura de rede existente

A ampla implantação da EtherNet/IP na automação industrial significa 
que existe uma crescente demanda para gerir adequadamente as 
máquinas na rede, reduzindo os esforços de instalação e configuração 
associados à integração de hardware no sistema existente.

Os fabricantes de máquinas podem utilizar o 1783-NATR da Allen-
Bradley® para oferecer máquinas padrão aos usuários finais sem 
programar endereços IP únicos. Isto permite que as máquinas sejam 
adicionadas, mudadas ou substituídas com pouca, ou sem, configuração. 
Ao utilizar o 1783-NATR entre a rede de controle e a máquina, este 
é configurado apenas uma vez, o que possibilita o isolamento do 
endereço IP físico da máquina a partir da rede de controle para facilitar a 
configuração.

A configuração do dispositivo é realizada com um módulo de página 
web e/ou EDS AOP com Studio 5000 Automation Engineering & Design 
Environment™. As duas opções proporcionam detalhes do produto, 
configuração do mapeamento NAT, portas Ethernet e diagnósticos da 
rede. 

Recursos e benefícios
•	 Utiliza a tradução do endereço da 

rede (NAT) simples 1:1 para mapear 
endereços IP na subrede da máquina 
a endereços IP na rede de controle  
(compatível com até 32 mapeamentos 
de traduções)

•	 Compatível com as topologias linear 
e anel de nível de dispositivo (DLR) na 
rede da máquina

•	 Pode ser configurado através da 
página web e/ou add-on profile (AOP) 
folha de dados eletrônica (EDS)

•	 Backup e recuperação simplificados 
do dispositivo, já que o cartão SD 
armazena a configuração

•	 Possibilita o redirecionamento de 
protocolos selecionados, como CIP, 
ICMP, HTTP, DNS para uma conexão 
de rede estável

Ao simplificar 
os esforços de 
configuração, o  
1783-NATR pode reduzir 
a complexidade da 
instalação, tornando-
se uma solução mais 
econômica.
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Tradução do endereço da rede
O acesso aos dados em tempo real é cada vez mais 
importante para os fabricantes, que exigem que os 
fabricantes de máquinas construam máquinas mais 
inteligentes que possam coletar e encaminhar os dados. 
Para produzir e proporcionar os dados, as máquinas 
precisam estar integradas à rede mais ampla da fábrica, 
onde as informações possam ser analisadas e enviadas ao 
lugar certo, no momento certo.

O tradução do endereço da rede, ou NAT, oferece 
flexibilidade ao tráfego da rede segmentado ou isolado ao 
determinar quais dispositivos estão expostos à rede maior.  
Ao limitar o acesso de determinados dispositivos, eles são 
isolados de tráfego da rede desnecessário, o que ajuda a 
otimizar o desempenho da rede a nível local. 


