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Sistem CompactLogix

Comparație controlere Logix
Caracteristică ControlLogix®

1756-L83E, 1756-L85E
ControlLogix
1756-71, 1756-L72, 1756-L73, 
1756-L73XT, 1756-L74, 1756-L75

GuardLogix®
1756-L72S, 1756-L73S, 1756-L73S

Armor™ ControlLogix
1756-L71EROM, 1756-L72EROM

Armor™ GuardLogix®
1756-L71EROMS, 1756-L72EROMS

CompactLogix™
1769-L30ER, 
1769-L30ER-NSE, 
1769-L30ERM, 1769-L33ER, 
1769-L33ERM, 
1769-L36ERM

Compact GuardLogix
1769-L30ERMS, 
1769-L33ERMS, 
1769-L36ERMS

CompactLogix
1769-L24ER-BB1B, 
1769-L24ER-QBFC1B, 
1769-L27ERM-QBFC1B

CompactLogix
1769-L16ER-BB1B, 
1769-L18ER-BB1B, 
1769-L18ERM-BB1B,
1769-L19ER-BB1B

Sarcini controler:
• Continue
• Periodice
• La eveniment

• 32
• 1000 programe/

sarcină

• 32
• 100 programe/sarcină

• 32
• 100 programe/sarcină

• 32
• 100 programe/sarcină

• 32
• 100 programe/sarcină

• 32
• 100 programe/sarcină

Sarcini evenimente Tag consumat, 
declanșatoare de 
instrucțiune eveniment, 
modul de modificări 
date de intrare și 
evenimente de mișcare

Tag consumat, declanșatoare de 
instrucțiune eveniment, modul de 
modificări date de intrare și 
evenimente de mișcare

Tag consumat, declanșatoare de 
instrucțiune eveniment, modul de 
modificări date de intrare și 
evenimente de mișcare

Tag consumat, declanșatoare 
de instrucțiune eveniment și 
evenimente de mișcare

Tag consumat, 
declanșatoare de 
instrucțiune eveniment și 
evenimente de mișcare

Tag consumat, 
declanșatoare de 
instrucțiune eveniment și 
evenimente de mișcare

Memorie utilizator • 1756-L83E: 10 MB
• 1756-L85E: 40 MB

• 1756-L71: 2 MB 
• 1756-L72: 4 MB
• 1756-L73: 8 MB 

1756-L73XT: 8 MB
• 1756-L74: 16 MB
• 1756-L75: 32 MB
• 1756-L71S: 2 MB + 1 MB 

pentru aplicații de siguranța
• 1756-L72S: 4 MB +2 MB 

pentru aplicații de siguranța
• 1756-L73S: 8 MB +4 MB 

pentru aplicații de siguranța

• 1756-L71EROM: 2 MB
• 1756-L71EROMS: 2 MB + 

1 MB pentru aplicații de 
siguranța

• 1756-L72EROM: 4 MB
• 1756-L72EROMS: 4 MB + 

2 MB pentru aplicații de 
siguranța

• 1769-L30ER, 
1769-L30ER-NSE, 
1769-L30ERM: 1 MB

• 1769-L33ER, 
1769-L33ERM: 2 MB

• 1769-L36ERM: 3 MB
• 1769-L30ERMS: 1 MB + 

0,5 MB pentru aplicații de 
siguranța

• 1769-L33ERMS: 2 MB + 
1 MB pentru aplicații de 
siguranța

• 1769-L36ERMS: 3 MB + 
1,5 MB pentru aplicații de 
siguranța

• 1769-L24ER: 750 KB
• 1769-L27ERM: 1 MB

• 1769-L16ER: 384 KB
• 1769-L18ER, 

1769-L18ERM: 512 KB
• 1769-L19ER-BB1B: 

1 MB

Porturi încorporate • Port dublu 
EtherNet/IP™

• 1 port USB client

 1 port USB Client • Port dublu EtherNet/IP
• 1 port USB client

• Port dublu EtherNet/IP
• 1 port USB Client

• Port dublu 
EtherNet/IP

• 1 port USB Client

• Port dublu EtherNet/IP
• 1 port USB Client

Opțiuni de comunicație • EtherNet/IP
• ControlNet™
• DeviceNet™
• Data Highway Plus™
• Intrare/ieșire de la 

distanță
• SynchLink™ 
• USB Client

• EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet
• Data Highway Plus
• Intrare/ieșire de la distanță
• SynchLink 
• USB Client

• EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet
• Data Highway Plus
• Intrare/ieșire de la distanță
• SynchLink 
• USB Client

• EtherNet/IP
– Switch încorporat
– O singură adresă IP

• DeviceNet
• USB Client

•  EtherNet/IP
– Switch încorporat
– O singură adresă IP

• DeviceNet
• USB Client

• EtherNet/IP
– Switch încorporat
– O singură adresă IP

• USB Client

Resurse controler • 1756-L83E: 100 
noduri EtherNet/IP

• 1756-L85E: 300 
noduri EtherNet/IP

500 conexiuni 500 conexiuni 256 conexiuni 256 conexiuni 256 conexiuni

Redundanță controler Niciuna Suport complet Niciuna Backup prin DeviceNet Backup prin DeviceNet Niciuna

Mişcare integrată EtherNet/IP EtherNet/IP EtherNet/IP EtherNet/IP EtherNet/IP EtherNet/IP



Selectați un sistem CompactLogix

Controlere CompactLogix

Opțiuni de comunicație 
CompactLogix

Mişcare integrată 
CompactLogix

Module de intrare/ieşire 
locale suplimentare

Surse de alimentare 
CompactLogix

Selectați un controler:
• Controler CompactLogix standard
• Controler Compact GuardLogix pentru aplicații de siguranța

Selectați:
• Reţele
• Interfeţe de comunicație
• Cabluri şi echipamente de reţea asociate

Selectați:
• Un controler CompactLogix 5370 pentru mişcare integrată într-o reţea 

EtherNet/IP
• Mecanisme de acţionare, motoare şi accesorii (folosiţi instrumentul 

Analizator de mişcare)

Selectați:
• Module 1734 POINT I/O™ sau 1769 Compact I/O™

• Cabluri şi accesorii asociate

Selectați:
• Surse de alimentare suplimentare 1769, după cum este necesar
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Selectați un sistem CompactLogix
Prezentare generală controlere CompactLogix

Sistemul CompactLogix este proiectat să asigure o soluție Logix pentru aplicații mici și mijlocii. De obicei, aceste aplicații sunt 
aplicații de comandă în funcție de nivelul de control al mașinii. Un sistem simplu poate consta dintr-un controler autonom cu 
un grup de module de intrare/ieşire și reţea de comunicație DeviceNet. Într-un sistem mai complex, acesta adaugă alte rețele, 
controlul mișcării și controlul siguranței. Ca parte a sistemului de Arhitectură integrată®, controlerele CompactLogix utilizează 
aceleași softuri de programare, protocoale de rețea și capacități de informație ca toate controlerele Logix, oferind un mediu de 
dezvoltare comun, pentru toate disciplinele de comandă. 

• Controlerele CompactLogix 5370 L3 oferă o comandă reglabilă, accesibilă şi ideală pentru aplicații de la echipamente 
autonome mici până la tabele de indexare de înaltă performanță, aplicaţii de proces, mecanisme de ambalare și montori 
precum şi ambalare. Controlerele CompactLogix 5370 L3 oferă, de asemenea, şi o soluție de mișcare cu adevărat 
integrată. 

• Controlerele CompactLogix 5370 L2 combină puterea arhitecturii Logix cu flexibilitatea modulelor de intrare/ieşire 
compacte. Începând cu aplicaţiile pentru echipamente mici autonome şi până la aplicațiile cu o performanță mai 
ridicată, aceste controlere sunt ideale pentru mașini de asamblare, sisteme de ridicare, aplicaţii de proces, tabele de 
indexare și aplicaţii de ambalare.

• Controlerele CompactLogix 5370 L1 combină puterea arhitecturii Logix cu flexibilitatea modulelor POINT de intrare/
ieşire. Ideale pentru mașini de mărime mică până la medie, aceste controlere oferă valoare clienţilor care îşi doresc 
beneficiile arhitecturii integrate, într-un sistem cu un preţ mai redus. 

Sistem CompactLogix 5370 într-o reţea EtherNet/IP

Controlerele CompactLogix 5370 L2 şi L3 suportă conectivitatea DeviceNet.

Stratix 5700™ CompactLogix 5370

PanelView™ Plus 7

Kinetix® 5500 PowerFlex® 527
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Selectați un sistem CompactLogix
Prezentare generală controlere Compact GuardLogix

Controlerul Compact GuardLogix asigură un control de siguranță pentru a atinge SIL CL3 în conformitate cu EN 62061/ 
EN 61511-1/ IEC 61508 și PLE conform EN ISO 13849-1.
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Compact GuardLogix 5370
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1732 ArmorBlock® I/O

1794 POINT Guard I/O™
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Selectați un sistem CompactLogix
Controlere CompactLogix
Platforma CompactLogix reunește beneficiile platformei 
Logix – mediu comun de programare, rețele comune, motor 
de comandă comun – într-o amprentă mică, de înaltă 
performanţă. Combinată cu modulele Compact de intrare/
ieşire, platforma CompactLogix este perfectă pentru abordarea 
aplicaţiilor mai mici de comandă în funcție de nivelul mașinii, 
cu sau fără mișcare simplă, cu o putere fără precedent și 
scalabilitate. O platformă CompactLogix este ideală pentru 
sisteme care necesită comandă autonomă și comandă 
conectată la sistem asupra rețelelor EtherNet/IP, ControlNet sau 
DeviceNet.

Pentru specificații detaliate, consultați Datele tehnice ale specificațiilor controlerelor CompactLogix, publicaţia 1769-TD005.

Caracteristică Controlere CompactLogix 5370 L1 Controlere CompactLogix 5370 L2 Controlere CompactLogix 5370 L3

Aplicaţie controler Aplicaţii mici
Module de intrare/ieşire 1734 
încorporate

Aplicaţii mici
Module de intrare/ieşire 1769 
încorporate

Utilizare generală

Sarcini controler 32; 100 programe/sarcină 32; 100 programe/sarcină 32; 100 programe/sarcină

Sarcini evenimente Tag consumat, instrucţiune EVENIMENT, 
intrări încorporate, intrare/ieşire de la 
distanță, axă şi declanșatoare de 
evenimente de mişcare 

Tag consumat, instrucţiune EVENIMENT, 
intrare/ieşire de la distanță, axă şi 
declanșatoare de evenimente de 
mişcare 

Tag consumat, instrucţiune EVENIMENT, 
intrare/ieşire de la distanță, axă şi 
declanșatoare de evenimente de 
mişcare 

Memorie utilizator • 1769-L16ER-BB1B: 384 KB
• 1769-L18ER-BB1B, 

1769-L18ERM-BB1B: 512 KB 
• 1769-L19ER-BB1B: 1 MB

• 1769-L24ER-QB1B, 
1769-L24ER-QBFC1B: 750 KB

• 1769-L27ERM-QBFC1B: 1 MB

• 1769-L30ER, 1769-L30ERM, 
1769-L30ER-NSE: 1 MB

• 1769-L33ER, 1769-L33ERM: 2 MB
• 1769-L36ERM: 3 MB
• 1769-L30ERMS: 1 MB + 0,5 MB 

pentru aplicații de siguranța
• 1769-L33ERMS: 2 MB + 1 MB 

pentru aplicații de siguranța
• 1769-L36ERMS: 3 MB + 1,5 MB 

pentru aplicații de siguranța

Porturi încorporate • 2 EtherNet/IP(1)

• 1 USB

(1) Controlerele CompactLogix 5370 au două porturi Ethernet/IP pentru a se conecta la o rețea Ethernet/IP. Porturile suportă acelaşi trafic de rețea, ca parte a switch-ului încorporat al 
controlerului. Controlerul utilizează o singură adresă IP.

• 2 EtherNet/IP(1)

• 1 USB
• 2 EtherNet/IP(1)

• 1 USB

Opțiuni de comunicație • Port dublu EtherNet/IP • Port dublu EtherNet/IP
• DeviceNet

• Port dublu EtherNet/IP 
(standard și de siguranță)

• DeviceNet (standard)
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Selectați un sistem CompactLogix
Controlere CompactLogix 5370 L1 cu intrări/ieşiri 
încorporate

Controlerul CompactLogix 5370 L1 vine cu:
• O sursă de alimentare încorporată neizolată de 24 V CC (1)

• Port dual EtherNet/IP pentru topologii liniare și inelare.
• Port USB pentru descărcare firmware și programare.
• Intrări/ieşiri digitale încorporate (16 intrări CC, 16 ieșiri CC).
• Suport pentru modul de intrare/ieşire POINT 1734.

(1) Pentru mai multe informații despre conectarea unei surse de alimentare de 24 V CC la sursa de alimentare neizolată de 24 V CC a controlerului CompactLogix 5370 L1, consultaţi Manualul de utilizare al controlerelor 
CompactLogix 5370, publicația 1769-UM021.

Caracteristică 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B 1769-L19ER-BB1B

Memorie utilizator disponibilă 384 KB 512 KB 512 KB 1 MB

Card de memorie • 1784-SD1 (1 GB), expediat cu controlerul
• 1784-SD2 (2 GB)

Porturi de comunicație • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

Intrări/ieşiri încorporate • 16 puncte de intrare digitală 24 V CC cu legare direct la masă
• 16 puncte de ieșire digitală 24 V CC cu legare direct la sursă

Conexiuni EtherNet/IP • 256 EtherNet/IP
• 120 TCP 

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

Noduri EtherNet/IP într-o aplicaţie 
Studio 5000 Logix Designer®, max.

4 8

Mişcare integrată într-o reţea 
EtherNet/IP

— Suportă până la 2 axe —

Capacitate extensie modul 6 module de intrare/ieşire POINT 8 module de intrare/ieşire POINT 8 module de intrare/ieşire POINT

Baterie fără

Sursă de alimentare încorporată 10…28,8 V CC
24 V CC nominal

Suport software de programare • Versiunea 20 – Pentru controlere care utilizează firmware revizia 20.

• Versiunea 21 sau mai recentă – Pentru controlere care utilizează firmware revizia 21 sau mai recentă.

Versiunea 28 sau mai recentă – 
Pentru controlere care utilizează 
firmware revizia 28 sau mai recentă.
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Selectați un sistem CompactLogix
Controlere CompactLogix 5370 L2 cu intrări/ieşiri 
încorporate

Controlerul CompactLogix 5370 L2 vine cu:
• O sursă de alimentare încorporată de 24 V CC.
• Port dual EtherNet/IP pentru topologii liniare și inelare.
• Port USB pentru descărcare firmware și programare.
• O combinaţie de intrări/ieşiri digitale, analogice şi de mare viteză încorporate.
• Un capac 1769-ECR pentru extremitatea dreaptă.
• Suport pentru modul de intrare/ieşire Compact 1769.

Aceste controlere înlocuiesc numerele de catalog anterioare.

Caracteristică 1769-L24ER-QB1B 1769-L24ER-QBFC1B 1769-L27ERM-QBFC1B

Memorie utilizator disponibilă 0,75 MB 0,75 MB 1 MB

Card de memorie • 1784-SD1 (1 GB), expediat cu controlerul
• 1784-SD2 (2 GB)

Porturi de comunicație • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

Intrări/ieşiri încorporate • 16 puncte de intrare digitală 24 V CC cu legare 
direct la masă/cu legare direct la sursă

• 16 puncte de ieșire digitală 24 V CC cu legare 
direct la sursă

• 16 puncte de intrare digitală 24 V CC cu legare direct la masă/cu legare direct la sursă
• 16 puncte de ieșire digitală 24 V CC cu legare direct la sursă
• 4 puncte universale de intrare analogică
• 2 puncte ieşire analogice
• 4 contoare de mare viteză

Conexiuni EtherNet/IP • 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

Noduri EtherNet/IP într-o aplicaţie 
Logix Designer, max.

8 16

Mişcare integrată într-o reţea 
EtherNet/IP

— — Suportă până la 4 axe

Capacitate extensie modul 4 module 1769

Baterie  fără

Sursă de alimentare încorporată 24 V CC

Suport software de programare • Versiunea 20 – Pentru controlere care utilizează firmware revizia 20.

• Versiunea 21 sau mai recentă – Pentru controlere care utilizează firmware revizia 21 sau mai recentă.

Controler nou Înlocuiește controlerul anterior Diferențe

1769-L24ER-QBFC1B 1769-L23-QBFC1B
1769-L23E-QBFC1B

• Memorie suplimentară
• Mișcare integrată pe suport EtherNet/IP (1769-L27ERM-QBFC1B)
• Port USB în loc de port RS-232
• Suport port dublu EtherNet/IP
• Adăugare suport pentru card SD
• Suport pentru module de intrare/ieşire de extensie suplimentare

1769-L24ER-QB1B 1769-L23E-QB1B

1769-L27ERM-QBFC1B 1769-L23E-QBFC1B
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Selectați un sistem CompactLogix
Controlere CompactLogix 5370 L3

Într-un sistem de controlere CompactLogix 5370 L3, modulele de intrare/ieşire 1769 
pot fi plasate la stânga și la dreapta sursei de alimentare. Opt module pot fi plasate pe 
fiecare parte a sursei de alimentare. Controlerul CompactLogix 5370 L3 vine cu:

• Port dual EtherNet/IP pentru topologii liniare și inelare.
• Port USB pentru descărcare firmware și programare.
• Suport pentru modul de intrare/ieşire Compact 1769.

Aceste controlere înlocuiesc numerele de catalog anterioare.

Utilizați controlerul 1769-L30ER-NSE pentru aplicații miniere. Puteți descărca energia reziduală stocată a controlerului 
1769-L30ER-NSE până la 200 μJ sau mai puțin înainte de a-l transporta în interiorul sau în exteriorul unei mine. Controlerul 
1769-L30ER-NSE nu menține ceasul în timp real pe ciclul de alimentare.

Caracteristică 1769-L30ER 1769-L30ERM 1769-L30ER-NSE 1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L36ERM

Memorie utilizator disponibilă 1 MB 1 MB 1 MB
Fără condensator

2 MB 2 MB 3 MB

Card de memorie 1784-SD1 (1 GB), expediat cu controlerul
1784-SD2 (2 GB)

Porturi de comunicație • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

Conexiuni EtherNet/IP • 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

Noduri EtherNet/IP într-o aplicaţie 
Logix Designer, max.

16 32 48

Mişcare integrată într-o reţea 
EtherNet/IP

— Suportă până la 4 axe — — Suportă până la 8 axe Suportă până la 16 axe

Capacitate extensie modul 8 module 1769
1 grup de module

16 module 1769
2 grupuri de module

30 module 1769
3 grupuri de module

Baterie fără

Evaluare distanță sursă de alimentare 4 module 4 module 4 module

Suport software de programare • Versiunea 20 – Pentru controlere care utilizează firmware revizia 20.

• Versiunea 21 sau mai recentă – Pentru controlere care utilizează firmware revizia 21 sau mai recentă.

Controler nou(1)

(1) IMPORTANT: În mod normal, puteți utiliza oricare dintre noile controlere enumerate în fiecare rând ca înlocuitor pentru oricare dintre controlerele din celula corespunzătoare din dreapta. De exemplu, puteți înlocui un 
1769-L32E cu un controler 1769-L30ER, 1769-L30ERM sau 1769- L30ER-NSE.
În unele cazuri rare, configurarea sistemului previne înlocuirea controlerului așa cum se arată în tabelul anterior. De exemplu, în cazul în care sistemul dumneavoastră utilizează un controler 1769-L32E cu 12 module 
de extensie, nu puteți înlocui acest controler cu un controler 1769-L30ER, 1769-L30ERM sau cu un 1769-L30ER-NSE. Aceste controlere nu suportă nu mai mult de 8 module de extensie. Trebuie să înlocuiți controlerul 
1769-L32E cu un controler 1769-L33ER, 1769-L33ERM sau 1769-L36ERM.
Vă recomandăm ca înainte să vă modernizați controlerele, să luați în considerare cerințele aplicației dumneavoastră pentru a verifica dacă înlocuirile enumerate mai sus se aplică.

Înlocuiește controlerul anterior Diferențe

1769-L30ER
1769-L30ERM
1769-L30ER-NSE

1769-L31
1769-L32C(2)

1769-L32E

(2) Necesită conversia de la conexiunile ControlNet la conexiunile EtherNet/IP.

• Memorie suplimentară
• Mișcare integrată pe suport EtherNet/IP (1769-L30ERM, 1769-L33ERM, 

1769-L36ERM)
• Port USB în loc de port RS-232
• Suport port dublu EtherNet/IP
• Card SD în loc de card CompactFlash

1769-L33ER
1769-L33ERM

1769-L35CR(2)

1769-L35E

1769-L36ERM Orice controler anterior 1769-L3x
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Selectați un sistem CompactLogix
Controlere Compact GuardLogix 5370

Într-un sistem de controlere Compact GuardLogix 5370, modulele de intrare/ieşire 1769 pot fi plasate 
la stânga și la dreapta sursei de alimentare. Opt module pot fi plasate pe fiecare parte a sursei de 
alimentare. Controlerul CompactLogix 5370 L3S vine cu:

• Port dual EtherNet/IP pentru topologii inelare.
• Port USB pentru descărcare firmware și programare.
• Control de siguranță pentru a îndeplini SIL 3 / PLE conform ISO 13849.
• Suport pentru modul de intrare/ieşire Compact 1769.

Caracteristică 1769-L30ERMS 1769-L33ERMS 1769-L36ERMS

Memorie utilizator disponibilă • 1 MB (standard)
• 0,5 MB (siguranță)

• 2 MB (standard)
• 1 MB (siguranță)

• 3 MB (standard)
• 1,5 MB (siguranță)

Card de memorie • 1784-SD1 (1 GB), expediat cu controlerul
• 1784-SD2 (2 GB)

Porturi de comunicație • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

Conexiuni EtherNet/IP • 256 EtherNet/IP
• 120 TCP

Noduri EtherNet/IP într-o aplicaţie 
Logix Designer, max.

16 32 48

Mişcare integrată într-o reţea 
EtherNet/IP

Suportă până la 4 axe Suportă până la 8 axe Suportă până la 16 axe

Capacitate extensie modul 8 module 1769
1 grup de module

16 module 1769
2 grupuri de module

30 module 1769
3 grupuri de module

Baterie fără

Evaluare distanță sursă de alimentare 4 module

Suport software de programare Versiunea 28 sau mai recentă – Pentru controlere care utilizează firmware revizia 28 sau mai recentă.
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Selectați un sistem CompactLogix
Utilizare memorie controler

Aceste ecuații oferă o estimare a memoriei necesare pentru un controler CompactLogix. Aceste numere reprezintă estimări 
aproximative.

Rezervați 20…30% din memoria controlerului pentru extinderi viitoare.

Sarcini controler _____ * 4000 = _____ biţi (minim 1 sarcină) 

Puncte de intrare/ieşire digitale _____ * 400 = _____ biţi 

Puncte de intrare/ieşire analogice _____ * 2600 = _____ biţi 

Module DeviceNet(1)

(1) Primul modul DeviceNet are 7400 biţi. Modulele suplimentare DeviceNet au 5800 biţi fiecare.

_____ * 7400 = _____ biţi 

Alte module de comunicație(2)

(2) Număraţi modulele de comunicație din sistem, nu doar pe cele din suportul local. Acest total include modulele de conectare ale dispozitivului, adaptoarele și porturile de pe 
terminalele PanelView.

_____ * 2000 = _____ biţi 

Axe de mişcare _____ * 8000 = _____ biţi 

Instrucţiune de alarmă FactoryTalk® _____ * 1000 = _____ biţi (per alarmă) 

Abonat FactoryTalk _____ * 10000 = _____ biţi 
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Selectați un sistem CompactLogix
Opțiuni de comunicație CompactLogix
Puteți să vă configuraţi sistemul pentru schimb de informații între o gamă de dispozitive și platforme de calcul și sisteme de 
operare. Selectați un controler CompactLogix cu comunicație integrată sau cu un modul de comunicație corespunzător.

Pentru specificații detaliate, consultaţi:
• Datele tehnice ale specificațiilor controlerelor CompactLogix, publicaţia 1769-TD005.
• Datele tehnice ale specificațiilor modulelor de comunicație CompactLogix, publicaţia 1769-TD007.

Opțiuni de comunicație EtherNet/IP

Protocolul de rețea industrială Ethernet (EtherNet/IP) este un standard industrial de rețea deschis care suportă în timp real 
mesageria şi schimburile de mesaje de intrare/ieşire. Rețeaua EtherNet/IP utilizează cipuri universale de comunicație EtherNet și 
medii fizice.

Suportul EtherNet/IP cu port dual încorporează tehnologie de comutare directă în controler pentru ca acesta să poată 
funcționa pe topologii EtherNet/IP stelare, liniare sau inelare.

Opțiuni de comunicație DeviceNet

Rețeaua DeviceNet este o rețea deschisă, de nivel inferior, care oferă conexiuni între dispozitive industriale simple (cum ar fi 
senzori și actuatori) și dispozitive de nivel superior (cum ar fi controlere și calculatoare).

Nr. cat. Descriere Viteză de comunicație Resurse Logix(1)

(1) Numărul de noduri indicat pentru controlerele CompactLogix 5370 reprezintă numărul maxim de noduri EtherNet/IP care poate fi inclus într-un proiect de automatizare pentru acele controlere. De exemplu, 
într-un proiect de automatizare care utilizează un controler 1769-L18ERM-BB1B, puteți să adăugaţi în proiect până la 8 noduri EtherNet/IP.

Conexiuni TCP/IP

1769-L16ER-BB1B, Controler CompactLogix 5370 L1 cu port dublu EtherNet/IP integrat, 
cu posibilitate de extindere cu modul de intrare/ieşire POINT

10/100 Mbps 4 noduri
Conexiuni EtherNet/IP pe 256 de biți

120

1769-L18ER-BB1B, 
1769-L18ERM-BB1B

8 noduri
Conexiuni EtherNet/IP pe 256 de biți

1769-L19ER-BB1B

1769-L24ER-BB1B, 
1769-L24ER-QBFC1B

Controler CompactLogix 5370 L2 cu port dublu EtherNet/IP integrat, 
cu posibilitate de extindere cu modul de intrare/ieşire Compact

10/100 Mbps 8 noduri
Conexiuni EtherNet/IP pe 256 de biți

120

1769-L27ERM-QBFC1B 10/100 Mbps 16 noduri
Conexiuni EtherNet/IP pe 256 de biți

1769-L30ER, 1769-L30ERM, 
1769-L30ERMS

Controler CompactLogix 5370 L3 cu port dublu EtherNet/IP integrat 10/100 Mbps 16 noduri
Conexiuni EtherNet/IP pe 256 de biți

120

1769-L33ER, 1769-L33ERM, 
1769-L33ERMS

32 noduri
Conexiuni EtherNet/IP pe 256 de biți

1769-L36ERM, 1769-L36ERMS 48 noduri
Conexiuni EtherNet/IP pe 256 de biți

1769-AENTR Adaptor EtherNet/IP 1769 10/100 Mbps Conexiuni EtherNet/IP pe 128 de biți 96

Nr. cat. Descriere Viteză de comunicație Număr de noduri

1769-SDN Scaner DeviceNet de intrare/ieşire compact 125 Kbps (500 m max)
250 Kbps (250 m max)
500 Kbps (100 m max) 

64

1769-ADN Adaptor DeviceNet de intrare/ieşire compact
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Selectați un sistem CompactLogix
Opțiuni de comunicație serială

Aceste controlere CompactLogix suportă comunicația serială.

Asistenţă Modbus

Pentru a accesa o rețea Modbus TCP, conectați-vă prin portul Ethernet incorporat al controlerelor CompactLogix 5370 și 
executaţi o rutină de logică în trepte. Pentru mai multe informații, consultați documentul Bază de informaţii 470365 vizitând
http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase/.

Pentru a accesa o rețea Modbus RTU, conectați-vă prin portul serial (dacă este disponibil) și executaţi o rutină cu logică în trepte. 
Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea controlerelor Logix5000™ ca principale sau secundare în Soluția de aplicație 
Modbus, publicaţia CIG-AP129.

Nr. cat. Opţiuni seriale

1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B, 
1769-L19ERM-BB1B

Modul 1734-232ASC pentru o interfaţă serială RS-232
Modul 1734-485 ASC pentru un dispozitiv serial RS-422 şi RS-485

1769-L24ER-BB1B, 1769-L24ER-QBFC1B Modul 1769-ASCII pentru o interfaţă ASCII la dispozitive RS-232, RS-422 şi RS-485
Modul 1769-SM2 pentru o interfaţă Modbus RTU1769-L27ERM-QBFC1B

1769-L30ER, 1769-L30ERM, 1769-L30ERMS

1769-L33ER, 1769-L33ERM, 1769-L33ERMS

1769-L36ERM, 1769-L36ERMS
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Selectați un sistem CompactLogix
Mişcare integrată CompactLogix
Arhitectura Logix suportă componente de comandă a mișcării care lucrează într-o gamă largă de arhitecturi de maşini.

• Mişcarea integrată pe EtherNet/IP suportă o conexiune la mecanismele de acționare cu Ethernet.
• Soluția de mişcare integrată Kinetix folosește un modul de interfață SERCOS pentru a efectua mișcări sincronizate pe mai 

multe axe.
• Mișcarea integrată Logix suportă familia analogă de servo-module pentru comanda mecanismelor de acționare/

actuatorilor.
• Mişcarea în reţea asigură capacitatea de a se conecta prin intermediul rețelei DeviceNet la mecanismul de acționare pe o 

axă pentru a efectua indexarea punct cu punct.

Pentru mai multe informații, consultaţi:
• CD-ul Analizator de mişcare pentru a dimensiona aplicaţia dumneavoastră de mișcare și pentru a face selectarea finală. 

Descărcați software-ul de la adresa http://www.ab.com/motion/software/analyzer.html.
• Ghidul de selectare a comenzii mişcării Kinetix, publicaţia GMC-SG001, pentru a verifica specificaţiile mecanismului de 

acționare, motorului și accesoriilor.

Unele controlere CompactLogix 5370 suportă mișcarea integrată într-o rețea EtherNet/IP. Selectați controlerul cu suport axă 
suficient pentru aplicația dumneavoastră.

Caracteristică mişcare 1769-L30ERM, 1769-L30ERMS, 
1769-L33ERM, 1769-L33ERMS, 
1769-L36ERM, 1769-L36ERMS

1769-L27ERM-QBFC1B 1769-L18ERM-BB1B

Secvenţă de evenimente EtherNet/IP pentru 
înregistrare software

Da Da Da

Cinematică Da Da Da

Mişcare integrată într-o reţea EtherNet/IP Da Da Da

Indexare Da, cu modul de ieşire cu serie de impulsuri 
AMCI 1769-3602

Da, cu modul de ieşire cu serie de impulsuri 
AMCI 1769-3602

Da, cu unul dintre modulele de ieşire cu serie 
de impulsuri:
• AMCI 1734-3401
• AMCI 1734-3401L

Observator de sarcină (doar cu mecanismele de 
acționare Kinetix 6500)

Da Da Da

Număr total de axe 100 100 100

Axe virtuale, max. 100 100 100

Axe EtherNet IP, max. 16 4 2

Axe răspuns EtherNet/IP, VHz, cuplu sau viteză, 
max.

48 16 8
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Siguranță integrată în Compact GuardLogix
Controlerul Compact GuardLogix asigură un control de siguranță pentru a îndeplini SIL 3/PLe în conformitate cu ISO 13849. Un 
avantaj major al acestui sistem este că acesta este un singur proiect, standard şi de siguranță la un loc.

În timpul dezvoltării, siguranța și standardul au aceleași reguli, programatoarele multiple, editarea directă și forțarea sunt toate 
posibile. Odată ce proiectul este testat și gata pentru validarea finală, aplicaţi semnătura aplicaţiei de siguranță și blocaţi pentru 
siguranță aplicaţia pentru a seta sarcina de siguranță la un nivel de integritate SIL 3, care este executat de către controlerul 
GuardLogix. Când memoria de siguranță este blocată și protejată, logica de securitate nu poate fi modificată și toate funcțiile de 
siguranță funcționează cu o integritate SIL 3. Pe partea standard a controlerului GuardLogix, toate funcțiile funcționează ca în 
cazul unui controler Logix obişnuit. Aşadar, editarea directă, forțarea și alte activități sunt toate posibile.

Cu acest nivel de integrare, memoria de siguranță poate fi citită de logica standard şi de dispozitive externe, cum ar fi HMI sau 
alte controlere, eliminând necesitatea de a condiționa memoria de siguranță să fie utilizată în altă parte. Rezultatul este 
integrarea uşoară la nivel de sistem și capacitatea de a afișa starea de siguranță pe ecrane sau panouri de afișare. Folosiţi module 
de intrare/ieşire Guard pentru conectivitatea dispozitivului din zonă. Pentru interblocarea de siguranță între controlere 
GuardLogix, folosiţi rețele Ethernet sau ControlNet. Controlerele GuardLogix multiple pot partaja datele de siguranță pentru 
interblocarea zonă cu zonă sau un controler GuardLogix poate folosi intrare/ieşire de siguranţă distribuite de la distanţă între 
celule/zone.

Controlerul Compact GuardLogix are aceste caracteristici de siguranță și caracteristicile standard ale unui controler 
CompactLogix.

Aplicaţie Descriere

SIL 1, 2, 3 Sistemul de controlere Compact GuardLogix este un tip aprobat și certificat pentru utilizarea în aplicații de siguranță până la și inclusiv SIL 3, conform IEC 61508 și 
aplicații până la și inclusiv PLe/Cat.4 conform ISO 13849-1. Pentru mai multe informații, consultaţi:
• Manual de utilizare controlere GuardLogix, publicaţia 1769-UM022.
• Manual de referinţă siguranță sisteme de siguranță controler GuardLogix 5570 și Compact GuardLogix 5370, publicaţia 1756-RM099.
• Manual de utilizare controlere Compact GuardLogix, publicaţia 1768-UM002.
• Manual de referinţă cu set instrucţiuni pentru aplicaţia de siguranță GuardLogix, publicaţia 1756-RM095.

Caracteristică 1769-L30ERMS 1769-L33ERMS 1769-L36ERMS 1768-L43S 1768-L45S

Memorie utilizator disponibilă 1 MB standard
0,5 MB siguranță

2 MB standard
1 MB siguranță

3 MB standard
1,5 MB siguranță

2 MB standard
0,5 MB siguranță

3 MB standard
1 MB siguranță

Opțiuni de comunicație • Port dublu EtherNet/IP (standard și de siguranță)
• DeviceNet (standard)

• EtherNet/IP 
(standard și de siguranță)

• ControlNet 
(standard şi de siguranţă)

• DeviceNet (standard)

• EtherNet/IP 
(standard și de siguranță)

• ControlNet 
(standard şi de siguranţă)

• DeviceNet (standard)

Limbaje de programare • Sarcină standard: toate limbajele
• Sarcină de siguranţă: lanţ relee, instrucţiuni aplicaţie de siguranţă
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Selectați un sistem CompactLogix
Module de intrare/ieşire locale suplimentare

Module de intrare/ieşire POINT 1734

Modulele de intrare/ieşire POINT 1734 suplimentare 
pot fi instalate pe un controler CompactLogix 5370 
L1. Familia de module de intrare/ieşire POINT este 
ideală pentru aplicații în care flexibilitatea și costul 
scăzut sunt esențiale pentru proiectarea de succes a 
sistemului de comandă și a funcţionării. 

Baza (A) se montează pe șina DIN și formează 
magistrala din spate. Modulul de intrare/ieşire POINT 
(B) se fixează în bază. Cutia de borne detașabilă (C) se 
fixează de asemenea în bază și furnizează cablaj și 
terminații pentru conexiunile laterale din zonă și 
alimentarea sistemului pentru magistrala din spate.

Module digitale 1734 CA

Module digitale 1734 CC

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Categorie de tensiune Bază de cablaje Curent POINTBus™ la 
5 V CC

1734-IA2 2 intrări, neizolate, legare direct la masă 120 V CA 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 75 mA

1734-IA4 4 intrări, neizolate, legare direct la masă

1734-IM2 2 intrări, neizolate, legare direct la masă 220 V CA 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 75 mA

1734-IM4 4 intrări, neizolate, legare direct la masă

1734-OA2 2 ieșiri, neizolate, cu legare direct la sursă 120/220 V CA 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 75 mA

1734-OA4 4 ieșiri, neizolate, cu legare direct la sursă

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Categorie de tensiune Bază de cablaje Curent POINTBus la 
5 V CC

1743-IB2 2 intrări, legare direct la masă 24 V CC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IB4 4 intrări, legare direct la masă

1734-IB4D 4 intrări, legare direct la masă, cu diagnosticare 24 V CC 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 50 mA

1734-IB8 8 intrări, legare direct la masă 24 V CC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IB8S 8 intrări, legare direct la masă, siguranță 24 V CC 1734-TB,1734-TOP 175 mA

1734-IV2 2 intrări, legare direct la sursă 24 V CC 1734-TB,1734-TBS 75 mA

1734-IV4 4 intrări, legare direct la sursă

1734-IV8 8 intrări, legare direct la sursă

1734-OB2 2 ieșiri, neizolate, cu legare direct la sursă 12/24 V CC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-OB2E 2 ieșiri, neizolate protejate, cu legare direct la sursă

1734-OB4 4 ieșiri, neizolate, cu legare direct la sursă

1734-OB4E 4 ieșiri, neizolate protejate, cu legare direct la sursă

1734-OB8 8 ieșiri, neizolate, cu legare direct la sursă

1734-OB8E 8 ieșiri, neizolate protejate, cu legare direct la sursă
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Selectați un sistem CompactLogix
Module de ieşire contact releu 1734

Module analogice și de temperatură 1734

1734-OB8S 8 ieșiri, de siguranță 24 V CC 1734-TB,1734-TOP 190 mA

1734-OV2E 2 ieșiri, neizolate protejate, cu legare direct la masă 12/24 V CC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-OV4E 4 ieșiri, neizolate protejate, cu legare direct la masă

1734-OV8E 8 ieșiri, neizolate protejate, cu legare direct la masă

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Interval de tensiune Bază de cablaje Curent POINTBus la 
5 V CC

1734-OW2 2 relee model A (normal deschis) 5…28,8 V CC la 2,0 A
48 V CC la 0,5 A
125 V CC la 0,25 A
125 V CC la 2,0 A
240 V CA la 2,0 A

1734-TB,1734-TBS 80 mA

1734-OW4 4 relee model A (normal deschis) 

1734-OX2 2 relee electromecanice izolate model C 
(normal deschis; normal închis)

100 mA

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Interval Rezoluţie Bază de cablaje Curent POINTBus la 
5 V CC

1734-IE2C 2 cu un singur capăt, neizolate, de 
curent

4…20 mA
0…20 mA

16 biți în intervalul 0…21 mA
0,32 A/cnt

1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IE2V 2 cu un singur capăt, neizolate, de 
tensiune

0…10 V (-0,0 V limită inferioară, 
+0,5 V limită superioară)
±10 V (-0,5 V limită inferioară, 
+0,5 V limită superioară)

15 biţi semn plus
320 V/cnt în mod unipolar sau 
bipolar

1734-IE4C 4 cu un singur capăt, neizolate, de 
curent

4…20 mA
0…20 mA

16 biți – în intervalul 0…21 mA
0,32 A/cnt

1734-IE4S 4 intrări, cu un singur capăt,
evaluate din punct de vedere al 
siguranţei

0…20 mA, 4…20 mA
±5 V, 0…5 V, ±10 V, 0…10 V

12 biți 1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TOP, 1734-TOPS, 
1734-TOP3, 1734-TOP3S

110 mA

1734-IE8C 8 cu un singur capăt, neizolate, de 
curent

4…20 mA
0…20 mA

16 biți – în intervalul 0…21 mA
0,32 A/cnt

1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IR2 2 cu un singur capăt, neizolate 0…600  16 biți
9,5 m/cnt
0,03 °C/cnt (Pt385 la 25 °C)
0,05 °F/cnt (Pt385 la 77 °F)

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TOP, 1734-TOPS

220 mA

1734-IR2E 2 cu un singur capăt, neizolate, 
protejate

0…220  16 biți
2,4 m/cnt
0,006 °C/cnt (Pt385 la 25 °C)
0,0114 °F/cnt (Pt385 la 77 °F)

1734-IT2I 2 distincte, izolate individual Senzori B, C, E, J, K, N, R, S, T 15 biţi semn plus
2,5 V/cnt

1734-TBCJC 175 mA

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Categorie de tensiune Bază de cablaje Curent POINTBus la 
5 V CC
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Module Contor 1734

Module auto-configurabile 1734

Module de comunicație și de specialitate 1734

1734-OE2C 2 cu un singur capăt, neizolate, de 
curent

4…20 mA
0…20 mA

13 biți în intervalul 0…21 mA
2,5 A/cnt (medie)
3…2,7 A/cnt (interval tipic)

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TB3, 1734-TB3S

75 mA

1734-OE2V 2 cu un singur capăt, neizolate, de 
tensiune

0…10 V (-0,0 V limită inferioară, 
+0,5 V limită superioară)
±10 V (-0,5 V limită inferioară, 
+0,5 V limită superioară)

14 biți (13 semn plus)
1,28 mV/cnt în mod unipolar sau 
bipolar

1734-OE4C 4 cu un singur capăt, neizolate, de 
curent

4…20 mA
0…20 mA

16 biți în intervalul 0…21 mA
0,32 A/cnt

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Interval Frecvenţă Bază de cablaje Curent POINTBus la 
5 V CC

1734-IJ 1 – 1 grup de retur A/A, 
retur B/B şi retur Z/Z

5 V CC Contor și codificator X1 1,0 MHz
Codificator X2 500 kHz (fără filtru)
Codificator X4 250 kHz (fără filtru)

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TB3, 1734-TB3S

160 mA

1734-IK 1 – 1 grup de retur A/A, 
retur B/B şi retur Z/Z

15…24 V CC 160 mA

1734-VHSC24 1 – 1 grup de retur A/A, 
retur B/B şi retur Z/Z

15…24 V CC 180 mA

1734-VHSC5 1 – 1 grup de retur A/A, 
retur B/B şi retur Z/Z

5 V CC 180 mA

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Categorie de tensiune Bază de cablaje Curent POINTBus la 
5 V CC

1734-8CFG 8 auto-configurabile 24 V CC 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 100 mA

Nr. cat. Descriere Bază de cablaje Curent POINTBus

1734-AENT Unicul adaptor de port conectează module de intrare/ieşire POINT la rețeaua Ethernet. Nu este disponibil

1734-AENTR Adaptorul conectează modulele de intrare/ieşire POINT la o rețea liniară sau DLR și folosește două porturi de 
rețea din cupru pentru conectare la rețea.

Nu este disponibil

1734-232ASC Modulele de interfață serială 1734-232ASC și 1734-485ASC oferă o soluție pentru interfață de comunicație 
serială pentru produse periferice, cu porturile RS-232 (numai 1734-232ASC), RS-485 și RS-422 
(numai 1734-485ASC).

1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-485ASC

1734-ARM Modulul de rezervă adresă 1734-ARM rezervă adresa și numerele slot-urilor pentru a întreţine o schemă de 
numerotare a unui sistem. 1734-ARM nu are nicio configurație de modul și nu comunică date de intrare/ieşire.

1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-CTM Modulul comun terminal (1734-CTM) și modulul terminal de tensiune (1734-VTM) extind capacitățile de 
terminație ale modulelor de intrare/ieşire POINT. Instalați modulele pentru a susține modulele de intrare/ieşire 
POINT cu densităţi mai mari (8 canale).

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TOP, 1734-TOPS

75 mA

1734-VTM

1734-SSI Modulul 1734-SSI colectează date seriale de la poziția absolută, codificând senzorii care utilizează protocolul de 
interfață serială sincronă (SSI).

1734-TB, 1734-TBS 110 mA

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Interval Rezoluţie Bază de cablaje Curent POINTBus la 
5 V CC
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Selectați un sistem CompactLogix
Module de intrare/ieşire Compact 1769

Modulele de intrare/ieşire Compact 1769 pot fi utilizate cu 
controlerele CompactLogix 5370 L2 și L3 şi cu controlerele 
CompactLogix 1768, după cum urmează:

• Module de intrare/ieşire locale

• Module de intrare/ieşire accesibile de la distanță 
prin utilizarea unui adaptor EtherNet/IP 1769-AENTR

Modulele se blochează mecanic între ele prin intermediul 
unui concept nut și feder și au o magistrală de comunicație 
integrată, care este conectată de la modul la modul printr-
un conector de magistrală mobil.

Fiecare modul de intrare/ieşire include o cutie de borne 
detașabilă încorporată cu protecţie pentru degete pentru 
conexiuni la senzori de intrare/ieşire și actuatori. Cutia de 
borne se află în spatele unei uși, în partea din faţă a 
modulului. Cablajul de intrare/ieşire poate fi dirijat de sub 
modul la bornele de intrare/ieşire.

Pentru specificații detaliate, consultaţi Datele tehnice ale specificaţiilor modulelor de intrare/ieşire Compact 1769, publicaţia 
1769-TD006.

Evaluări distanță sursă de alimentare

Verificați tabelul de specificații al fiecărui modul pentru evaluarea distanței sursei de alimentare. Această evaluare indică 
numărul de slot-uri care se pot afla între modul şi sursa de alimentare.

Module digitale 1769 CA

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Categorie de tensiune Interval de tensiune de funcționare Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare

1769-IA8I 8 intrări, izolate individual 100/120 V CA 79…132 V CA,
47…63 Hz

90 mA la 5,1 V(1)

(1) Maximul este de 190 mA.

8

1769-IA16 16 intrări 100/120 V CA 79…132 V CA,
47…63 Hz

115 mA la 5,1 V 8

1769-IM12 12 intrări 200/240 V CA 159…265 V CA,
47…63 Hz

100 mA la 5,1 V 8

1769-OA8 8 ieșiri 100/240 V CA 85…265 V CA
47…63 Hz 

145 mA la 5,1 V 8

1769-OA16 16 ieșiri 100/240 V CA 85…265 V CA
47…63 Hz

225 mA la 5,1 V 8

Module de intrare/ieşire locale cu 
controler CompactLogix 5370 L3

Module de intrare/ieşire accesibile de la distanță prin 
utilizarea unui adaptor EtherNet/IP 1769-AENTR
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Module digitale 1769 CC

Module de ieşire contact 1769

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Categorie de tensiune Interval de tensiune de funcționare Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare

1769-IG16 16 intrări 5 V CC TTL 4,5…5,5 V CC 120 mA la 5,1 V 8

1769-IQ16 16 intrări 24 V CC legare direct la masă/
legare direct la sursă

10…30 V CC la 30 °C (86 °F)
10…26,4 V CC la 60 °C (140 °F)

115 mA la 5,1 V 8

1769-IQ16F 16 intrări, de mare viteză 24 V CC legare direct la masă/
legare direct la sursă

10…30 V CC la 30 °C (86 °F)
10…26,4 V CC la 60 °C (140 °F)

100 mA la 5,1 V 8

1769-IQ32 32 intrări 24 V CC legare direct la masă/
legare direct la sursă

10…30 V CC la 30 °C (86 °F)
10…26,4 V CC la 60 °C (140 °F)

170 mA la 5,1 V 8

1769-IQ32T 32 intrări 24 V CC legare direct la masă/
legare direct la sursă

20,4…26,4 V CC la 60 °C (140 °F) 170 mA la 5,1 V 8

1769-IQ6XOW4 6 intrări
4 ieșiri

24 V CC legare direct la masă/
legare direct la sursă
ieşiri contact releu normal 
deschis CA/CC

10…30 V CC la 30 °C (86 °F)
10…26,4 V CC la 60 °C (140 °F)

105 mA la 5,1 V
50 mA la 24 V

8

1769-OB8 8 ieșiri 24 V CC legare direct la sursă 20,4…26,4 V CC 145 mA la 5,1 V 8

1769-OB16 16 ieșiri 24 V CC legare direct la sursă 20,4…26,4 V CC 200 mA la 5,1 V 8

1769-OB16P 16 ieșiri, protejate 24 V CC legare direct la sursă 20,4…26,4 V CC 160 mA la 5,1 V 8

1769-OB32 32 ieșiri 24 V CC legare direct la sursă 20,4…26,4 V CC 300 mA la 5,1 V 6

1769-OB32T 32 ieșiri 24 V CC legare direct la sursă 10,2…26,4 V CC 220 mA la 5,1 V 8

1769-OG16 16 ieșiri 5 V CC TTL 4,5…5,5 V CC 200 mA la 5,1 V 8

1769-OV16 16 ieșiri 24 V CC legare direct la masă 20,4…26,4 V CC 200 mA la 5,1 V 8

1769-OV32T 32 ieșiri 24 V CC legare direct la masă 10,2…26,4 V CC 300 mA la 5,1 V 8

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Interval de tensiune de funcționare Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare

1769-OW8 8 ieșiri 5…265 V CA 
5…125 V CC

125 mA la 5,1 V
100 mA la 24 V

8

1769-OW8I 8 ieșiri, izolate individual 5…265 V CA 
5…125 V CC

125 mA la 5,1 V
100 mA la 24 V

8

1769-OW16 16 ieșiri 5…265 V CA 
5…125 V CC

205 mA la 5,1 V
180 mA la 24 V

8
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Module analogice 1769

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Interval Rezoluţie Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare

1769-IF4 4 intrări, distincte sau cu un 
singur capăt

±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V
0…20 mA
4…20 mA

14 biţi (unipolar)
14 biţi semn plus (bipolar)

120 mA la 5,1 V
60 mA la 24 V

8

1769-IF4I 4 intrări, distincte sau cu un 
singur capăt, izolate individual

±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V
0…20 mA
4…20 mA

16 biţi (unipolar)
15 biţi semn plus (bipolar)

145 mA la 5,1 V
125 mA la 24 V

8

1769-IF8 8 intrări, distincte sau cu un 
singur capăt

±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V
0…20 mA
4…20 mA

16 biţi (unipolar)
15 biţi semn plus (bipolar)

120 mA la 5,1 V
70 mA la 24 V

8

1769-IF16C 16 intrări, cu un singur capăt 0…20 mA
4…20 mA

16 biţi (unipolar)
15 biţi semn plus (bipolar)

190 mA la 5,1 V
70 mA la 24 V

8

1769-IF16V 16 intrări, cu un singur capăt ±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V

16 biţi (unipolar)
15 biţi semn plus (bipolar)

190 mA la 5,1 V
70 mA la 24 V

8

1769-IF4XOF2 4 intrări, distincte sau cu un 
singur capăt
2 ieșiri, cu un singur capăt

0…10 V
0…20 mA

Intrare: 8 biţi semn plus
Ieşire: 8 biţi semn plus

120 mA la 5,1 V
160 mA la 24 V

8

1769-IF4FXOF2F 4 intrări rapide, distincte sau cu 
un singur capăt
2 ieşiri rapide, cu un singur capăt

±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V
0…20 mA
4…20 mA

Intrare: 14 biţi (unipolar)
14 biţi semn plus (bipolar)
Ieşire: 13 biţi (unipolar)
13 biţi semn plus (bipolar)

220 mA la 5,1 V
120 mA la 24 V

8

1769-OF2 2 ieșiri, cu un singur capăt ±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V
0…20 mA
4…20 mA

14 biţi (unipolar)
14 biţi semn plus (bipolar)

120 mA la 5,1 V
120 mA la 24 V

8

1769-OF4 4 ieșiri, cu un singur capăt ±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V
0…20 mA
4…20 mA

15 biţi semn plus unipolar și bipolar 120 mA la 5,1 V
170 mA la 24 V

8

1769-OF4CI 4 ieșiri, distincte, izolate 
individual

0…20 mA
4…20 mA

16 biți (unipolar) 165 mA la 5 V
110 mA la 24 V

8
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Module termocuplu şi analogice RTD 1769

Module de comunicație și de specialitate 1769

1769-OF4VI 4 ieșiri, distincte, izolate 
individual

±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V

15 biţi semn plus (bipolar) 145 mA la 5,1 V
75 mA la 24 V

8

1769-OF8C 8 ieșiri, cu un singur capăt 0…20 mA
4…20 mA

16 biți (unipolar) 140 mA la 5,1 V
145 mA la 24 V

8

1769-OF8V 8 ieșiri, cu un singur capăt ±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V

16 biţi semn plus (bipolar) 145 mA la 5,1 V
125 mA la 24 V

8

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Senzori suportaţi Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare

1769-IR6 6 intrări RTD 100, 200, 500, 1000  Platină 385
100, 200, 500, 1000  Platină 3916
120  Nichel 618
120  Nichel 672
10  Nichel-fier 518
0…150 
0…500 
0…1000
0…3000  

100 mA la 5,1 V
45 mA la 24 V

8

1769-IT6 6 intrări termocuplu Tipuri termocuplu B, C, E, J, K, N, R, S, T
±50 V
±100 V

100 mA la 5,1 V
45 mA la 24 V

8(1)

(1) Pentru a reduce efectele zgomotului electric, instalaţi modulul 1769-IT6 la o distanţă de cel puţin două slot-uri de sursele de alimentare de CA.

Nr. cat. Descriere Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare

1769-AENTR Adaptorul conectează module de intrare/ieşire 1769 la o rețea liniară sau DLR și folosește două porturi de rețea 
din cupru pentru conectare la rețea.

500 mA la 5 V 5

1769-ARM Utilizați un modul de rezervă de adresă 1769-ARM pentru a rezerva sloturi de module. După crearea unei 
configurări de intrare/ieşire şi a unui program pentru utilizator, puteți înlătura și înlocui orice modul de intrare/
ieşire în sistemul cu un modul 1769-ARM după ce inhibaţi modulul scos din aplicaţia Logix Designer.

60 mA la 5,1 V 8

1769-ASCII Modulul 1769-ASCII, o interfață ASCII de uz general cu două canale, oferă o interfață de rețea flexibilă pentru o 
mare varietate de dispozitive ASCII RS-232, RS-485 și RS-422. Modulul oferă conexiunile de comunicație la 
dispozitivul ASCII.

425 mA la 5,1 V 4

1769-BOOLEAN Utilizați modulul 1769-BOOLEAN în aplicații care necesită repetabilitate, cum ar fi manipularea materialelor și 
ambalarea, atunci când trebuie să activaţi o ieșire pe baza tranziţiei unei intrări. Dacă expresia booleană este 
adevărată, ieșirea este direcționată la starea PORNIT. Dacă expresia booleană este falsă, canalul de ieșire este 
direcționat la starea OPRIT. Există patru operatori pe care îi puteți configura: OR, AND, XOR, sau niciunul.

220 mA la 5,1 V 8

Nr. cat. Intrări/Ieşiri Interval Rezoluţie Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare
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Cabluri de extensie 1769

Dacă împărțiți modulele 1769 în mai multe grupuri, asigurați-vă că:
• Fiecare grup are nevoie de propria sursă de alimentare.
• Utilizaţi cabluri de extensie pentru a conecta grupurile.
• Ultimul grup de intrare/ieşire are nevoie de un capac de capăt.

Modul de orientare a grupurilor de intrare/ieşire determină cablurile de extensie pe care trebuie să le conectați la grupurile de 
intrare/ieşire.

Capace de capăt 1769

Ultimul grup de intrare/ieşire Compact 1769 are nevoie de un capac de capăt, la capătul fără cablu de extensie. Controlerul 
CompactLogix 5370 L2 vine cu un capac de capăt-dreapta, astfel încât nu este nevoie să comandaţi unul separat.

• Capac de capăt dreapta, număr de catalog 1769-ECR
• Capac de capăt stânga, număr de catalog 1769-ECL

1769-HSC Utilizaţi 1769-HSC atunci când aveţi nevoie:
• de un modul de contor care poate reacţiona la semnale de intrare de mare viteză.
• să generaţi datele ratelor şi a timpului dintre impulsuri (interval de impuls).
• de două canale de cuadratură sau de patru canale de intrări contor/impulsuri.

245 mA la 5,1 V 4

1769-SM1 Modulul de intrare/ieşire Compact la DPI sau SCANport™ se conectează la mecanisme de acționare PowerFlex 
din clasa 7, la alte dispozitive gazdă bazate pe DPI și la dispozitive gazdă bazate pe SCANport, cum ar fi 
mecanismele de acționare 1305 și 1336 PLUS™ II.

280 mA la 5,1 V 6

1769-SM2 Modulul de intrare/ieşire Compact la DSI/Modbus se conectează la mecanisme de acționare PowerFlex din 
clasa 4 și la alte dispozitive secundare Modbus RTU, cum ar fi mecanismele de acționare PowerFlex din clasa 7 
cu adaptoare 20-COMM-H RS485 HVAC.

350 mA la 5,1 V 4

Dacă adăugaţi un Şi conectaţi suportul Utilizaţi acest cablu(1)

(1) Unde x = 1 pentru 1 picior (305 mm) sau 3, pentru 3,28 picioare (1 m).

Al doilea grup De la dreapta la stânga 1769-CRLx

De la dreapta la dreapta 1769-CRRx

Al treilea grup De la dreapta la stânga 1769-CRLx

De la dreapta la dreapta 1769-CRRx

De la stânga la stânga 1769-CLLx

Nr. cat. Descriere Curent în placa din 
spate

Evaluare distanță 
sursă de alimentare

OrizontalVertical
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Sisteme de cablaje 1769

În loc să cumpăraţi cutii de borne detașabile (RTB) și să conectaţi cablurile singur, puteți să cumpăraţi un sistem de cablaj de:
• Module de interfață (IFM), care oferă cutii de borne de ieșire pentru module digitale de intrare/ieşire. Utilizați cablurile 

pre-cablate care împerechează modulul de intrare/ieşire cu IFM.
• Module de interfață analogice (AFIM), care oferă cutii de borne de ieșire pentru module de intrare/ieşire analogice. 

Utilizați cablurile pre-cablate care împerechează modulul de intrare/ieşire cu AIFM.
• Cabluri pregătite pentru modulul de intrare/ieşire. Un capăt al ansamblului de cablu este un RTB care se introduce în 

partea din față a modulului de intrare/ieşire. Celălalt capăt are conductoare codificate cu culori individual, care se 
conectează la o cutie de borne standard.

Kituri de borne detașabile

Puteți să comandaţi separat kituri de borne detașabile împreună cu controlerele CompactLogix 5370 L1 și L2. Kiturile sunt 
utilizate pentru a conecta cablajele la controlere. Tabelul de mai jos descrie kiturile.

Nr. cat. Controlere suportate Descriere

1769-RTB45 CompactLogix 5370 L1 • Patru conectori cu 10 pini, care sunt utilizați pentru a conecta cablajul la 
modulul de intrare/ieşire digital integrat al controlerului.

• Un conector cu 5 pini, care este utilizat pentru a conecta o sursă de alimentare 
externă de 24 V CC la controler.

1769-RTB40DIO CompactLogix 5370 L2 Patru conectori cu 10 pini, care sunt utilizați pentru a conecta cablajul la modulul de 
intrare/ieşire digital integrat al controlerului.

1769-RTB40AIO 1769-L24ER-QBFC1B și 1769-L27ERM-QBFC1B Patru conectori cu 10 pini, care sunt utilizați pentru a conecta cablajul la modulul de 
intrare/ieşire analogic integrat al controlerului.
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Surse de alimentare CompactLogix
Selectaţi sursele de alimentare în funcţie de controler şi de numărul de grupuri de module de intrare/ieşire.

Surse de alimentare

Pentru specificații detaliate, consultați Datele tehnice ale specificațiilor surselor de alimentare Compact, publicaţia 1769-TD008.

Pentru un Selectați

Controler CompactLogix 5370 L3 • O sursă de alimentare 1769 pentru controler şi module de intrare/ieşire locale
• O sursă de alimentare 1769 pentru fiecare grup suplimentar de module de intrare/ieşire

Controler CompactLogix 5370 L2 Nicio sursă de alimentare, pentru că este inclusă în pachetul controlerului

Controler CompactLogix 5370 L1 Nicio sursă de alimentare, pentru că este inclusă în pachetul controlerului

Nr. cat. Descriere Categorie de tensiune Interval de tensiune de funcționare

1769-PA2 Sursă de alimentare extindere module de intrare/
ieşire Compact 1769

120 V/220 V CA 85…265 V CA

1769-PB2 24 V CC 19,2…31,2 V CC

1769-PA4 120 V/220 V CA 85…265 V CA sau 170…265 V CA (switch selectabil)
47…63 Hz

1769-PB4 24 V CC 19,2…31,2 V CC
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Notițe:
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