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Família de Controladores Programáveis Micro800 Guia de seleção

A Rockwell Automation reconhece que alguns dos termos que são usados atualmente em nosso setor e nesta publicação não estão 
alinhados com o movimento em direção a uma linguagem inclusiva na área de tecnologia. Estamos colaborando proativamente com os 
colegas do setor para encontrar alternativas a tais termos e fazer alterações em nossos produtos e conteúdo. Pedimos desculpas pelo uso 
de tais termos em nosso conteúdo enquanto implementamos essas alterações.

Conteúdo

Novidades
Os novos controladores Micro850® (2080-L50E) e Micro870® (2080-L70E) fornecem novos recursos e funções de comunicação no portfólio 
do Micro800™. Agora é possível a expansão do suporte do protocolo DF1 para incluir DF1 Half-Duplex e modem de rádio nesses controladores. 
O suporte ao protocolo DNP3 nos controladores 2080-L70E-xxxN oferece recursos de segurança superiores com suporte à autenticação 
segura versão 5. Todos os novos controladores são compatíveis a partir da versão 20 do software Connected Components Workbench™.

Os novos controladores também são substitutos diretos para seus respectivos códigos de catálogo 2080-LC50 e 2080-LC70. Para obter mais 
informações, consulte Controladores Micro850 Controladores – número e tipos de entradas e saídas na página 11 e Controladores 
Controladores Micro870 – número e tipos de entradas e saídas na página 13.
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Visão geral do controlador Micro800

Os controladores Micro800 são projetados para máquinas autônomas de baixo custo. Esses controladores lógicos programáveis (CLPs) 
econômicos e de pequeno porte estão disponíveis em diferentes tamanhos com base no número de pontos de E/S que estão incorporados 
na base, com uma variedade de recursos que se destinam a atender a diferentes requisitos. A família Micro800 compartilha ambiente de 
programação, acessórios e plug-ins que permitem aos fabricantes de máquinas personalizarem o controlador para recursos específicos.

Os controladores Micro810® funcionam como um relé inteligente com saídas a relé de corrente elevada, mas com os recursos de 
programação de um micro CLP. Os controladores Micro810 estão disponíveis no tamanho de 12 pontos.

Os controladores Micro820® foram projetados especificamente para máquinas autônomas pequenas e projetos de automação remota. 
Eles têm portas seriais e Ethernet incorporadas e um slot de cartão microSD™ para registro de dados e gestão de receitas. Esses 
controladores estão disponíveis no tamanho de 20 pontos que podem acomodar até dois módulos de encaixe. Eles também são compatíveis 
com o módulo LCD remoto do Micro800 (2080-REMLCD) para facilitar o ajuste de parâmetros como endereço IP e funções simples como a 
exibição de texto IP65.

Os controladores Micro830® foram projetados para aplicações de controle de máquinas autônomas. Eles têm comunicações flexíveis e 
recursos de E/S com até cinco módulos de encaixe. Estão disponíveis nos tamanhos de 10, 16, 24 ou 48 pontos.

Os controladores expansíveis Micro850 são projetados para aplicações que exigem mais E/S digital e analógica ou E/S analógica de 
desempenho superior. Eles podem suportar até quatro módulos de expansão de E/S. Os controladores Micro850 incluem opções de conexão 
de comunicação adicional por uma porta Ethernet 10/100 com Base T incorporada. Os controladores 2080-L50E-xxx também são 
compatíveis com modos de protocolo DF1 adicionais.

Os controladores Micro870 oferecem aos fabricantes de máquinas e usuários finais um nível maior de expansibilidade, flexibilidade e 
personalização. Projetado para aplicações de grandes máquinas autônomas, o controlador Micro870 possui grande capacidade de memória 
para permitir um programa mais modular e o uso de funções definidas pelo usuário. Os controladores 2080-L70E-xxx também suportam 
modos de protocolo DF1 adicionais e o protocolo DNP3 é suportado em controladores 2080‐L70E‐xxxN.
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Diversos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 aceitam posicionamento básico por meio de saídas de trem de pulso incorporadas 
(PTO). Estes controladores também permitem que você configure até seis contadores em alta velocidade (HSC), e escolha entre nove modos 
de operação HSC. O HSC está disponível em todos os catálogos dos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 (exceto 2080-LCxx-xxAWB 
e 2080-LxxE-xxAWB). O PTO está disponível somente nos códigos de catálogo dos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 que 
terminam em BB ou VB.

Este guia de seleção serve para ajudar você a identificar o controlador, os plug-ins, a expansão de E/S e os acessórios certos, de acordo 
com seus requisitos.

Detalhes do código de catálogo do Micro800

Comparação do controlador Micro800
Comparação de recursos

Atributo
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870
12 pontos 20 pontos 10 pontos 16 pontos 24 pontos 48 pontos 24 pontos 48 pontos 24 pontos

Portas de comunicação, 
incorporadas

USB 2.0 
(com adaptador USB)

Porta Ethernet Base-T 
10/100 (RJ45)

Combo serial não isolado 
RS-232/RS-485

USB 2.0 (não isolado)
Combo serial não isolado RS-232/RS-485

USB 2.0 (não isolado)
Combo serial não isolado 

RS-232/RS-485
Porta Ethernet Base-T 10/100 (RJ45)

Pontos de E/S digital 
incorporada (1) 12 19 10 16 24 48 24 48 24

Canais de E/S 
analógicos básicos

Quatro entradas digitais 
de 24 Vcc são 

compartilhadas como 
entradas analógicas de 

0 a 10 V (somente 
modelos com entrada CC)

Uma saída analógica 
0 a 10 V

Quatro entradas digitais 
de 24 Vcc podem ser 
configuradas como 

entradas analógicas de 
0 a 10 V (somente 

modelos com entrada CC) 
e pelos módulos plug-in

Pelos módulos plug-in Por expansão de E/S e módulos plug-in 
(consulte as páginas 14 e 15)

Número de módulos 
plug-in 0 2 2 2 3 5 3 5 3

E/S digital máxima (2) 12 35 26 32 48 88 132 192 304
Expansão de E/S 
suportada — — — Todos os módulos de expansão de E/S 

(consulte a página 14)

Tipos de acessórios ou 
plug-ins compatíveis

Tela de LCD com módulo 
de memória de backup

Adaptador USB
A maioria dos módulos plug-in (consulte a página 15 para seleção e exceções)

Fonte de alimentação
Opções de 12/24 Vcc e 

120/240 Vca 
incorporadas

A unidade base tem uma fonte de alimentação de 24 Vcc incorporada, está disponível uma fonte de alimentação 
externa opcional de 120/240 Vca

2080 - L70E - 24 Q B B N

Fonte de alimentação
A = 120/240 Vca (3)

B = 24 Vcc
D = 12 Vcc (3)

Tipo de saída
B = 24 Vcc Sink
V = 24 Vcc Sink
W = Relé

Código de catálogo

Unidade de base
LC10 = Micro810

LC20 = Micro820
LC30 = Micro830

LC50/L50E = Micro850
LC70/L70E = Micro870

Número de E/S
10, 12, 16, 20, 24, 48

Tipo de entrada
A = 110 Vca ou 110/220 Vca
Q = 24 Vca/cc
D = 12 Vcc (3)

(1) Disponível apenas para controladores Micro810 (2080-L70E).
(2) Disponível apenas para controladores Micro820.
(3) Disponível apenas para controladores Micro810.

Especialidade
Nenhum = Padrão
K = Protegido contra ambientes agressivos
N = DNP3 (1)
R = Borne removível (2)
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Velocidade da instrução 
básica

2,5 µs por instrução 
básica 0,30 µs por instrução básica

Tempo mínimo de 
varredura/ciclo (3) <0,25 ms <4 ms <0,25 ms

Software Connected Components Workbench (4)

(1) Consulte Número e tipos de entradas/saídas para catálogos do Micro800 na página 6. 
(2) Para controladores Micro820 e Micro830, o número máximo de E/S digitais presume que plug-ins de E/S digital de 8 pontos (por exemplo, 2080-IQ4OB4) são usados em todos os slots de 

plug-in disponíveis. Para controladores Micro850 e Micro870, o número máximo de E/S digitais compatíveis inclui a base, os plug-ins e a expansão de E/S.
(3) Inclui leitura e gravação de E/S, execução de programas e sobrecarga de comunicação.
(4) Os controladores 2080-LxxE são compatíveis a partir da versão 20.

Micro800 Comparação de programação de controladores (com o software Connected Components Workbench)

Atributo Micro810 de 
12 pontos

Micro820 de 
20 pontos

Micro830 de 
10/16 pontos

Micro830 de 
24 pontos

Micro830 de 
48 pontos

Micro850 de 
24 pontos

Micro850 de 
48 pontos

Micro870 de 
24 pontos

Passos de programa (1)

(1) O tamanho estimado dos dados e do programa são “típicos” – as etapas do programa e as variáveis são criadas dinamicamente. 1 etapa do programa = 12 bytes de dados. O número de bytes 
por instrução pode variar muito de programa para programa e de acordo com a linguagem de programação.

2 K 10 K 4 K 10 K 10 K 10 K 10 K 20 K
Bytes de dados 2 KB 20 KB 8 KB 20 KB 20 KB 20 KB 20 KB 40 KB
Linguagens IEC 61131-3 diagrama de lógica ladder, diagrama de blocos de funções, texto estruturado
Blocos de funções 
definidos pelo usuário Sim 

Ponto flutuante 32 e 64 bits
Controle da malha PID Sim (número limitado somente pela memória)

Micro800 Opções de comunicação dos controladores

Controlador Porta de programação USB
Porta serial incorporada, plug-in de porta serial Ethernet incorporada

CIP Serial/DF1 (1)

(1) Os controladores 2080-LxxE suportam CIPTM Serial/DF1 Full-Duplex, Half-Duplex e Modem de Rádio. Todos os outros controladores (exceto Micro810) suportam somente CIP Serial/DF1 
Full-Duplex.

Modbus RTU ASCII/Binário DNP3 EtherNet/IP Modbus TCP DNP3
Micro810 Sim (com adaptador) Não
Micro820 Sim (com 2080-REMLCD) Sim Mestre/Escravo Sim Não Sim Sim Não
Micro830 Sim Sim Mestre/Escravo Sim Não Não Não Não
Micro850 Sim Sim Mestre/Escravo Sim Não Sim Sim Não
Micro870 Sim Sim Mestre/Escravo Sim Sim (2)

(2) Aplica-se somente a controladores 2080-L70E-xxxN.

Sim Sim Sim (2)

Comparação entre E/S analógica e TC/RTD dos controladores Micro800

Atributo Micro810 Micro820 Micro830 (com plug-ins) Micro850 
(com expansão de E/S)

Micro870 
(com expansão de E/S)

Nível de desempenho Baixo Médio Alto
Isolamento para o 
controlador (maior 
imunidade a ruído)

Nenhum Sim

Resolução e precisão 
nominal Entrada analógica: 10 bits, 5% (2% com calibração)

E/S analógica: 12 bits, 1%
TC/RTD: ±1 °C

CJC para TC: ±1,2 °C

Entrada analógica: entrada de 14 bits, ±0,1%
Saída analógica: saída de 12 bits, 0,133%, corrente, 

0,425% de tensão
TC: ±0,5 a ±3,0 °C

RTD: ±0,2 a ±0,6 °C
Taxa de atualização de 
entrada e filtragem

A taxa de atualização depende somente da varredura 
do programa, filtragem limitada

200 ms/canal, 50/60 Hz 
filtragem 8 ms todos os canais com ou sem filtragem de 50/60 Hz

Comprimento máximo 
recomendado da blindagem 
do cabo(1)

(1) Esses números são apenas orientações. O comprimento máximo do cabo depende da aplicação e de outros fatores como tipo de cabo, instalação, precisão necessária, sensor e assim 
por diante.

10 m 100 m

Comparação de recursos (Continuação)

Atributo
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870
12 pontos 20 pontos 10 pontos 16 pontos 24 pontos 48 pontos 24 pontos 48 pontos 24 pontos
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Número e tipos de entradas/saídas

Número e tipos de entradas/saídas para catálogos do Micro800

Família de 
controladores Catálogos

Entradas Saídas
Saída 

analógica 
0 a 10 Vcc

Entrada 
analógica 

0 a 10V 
(compartilh

ada com 
entrada CC)

Suporte a 
PTO/PWM (1)

Suporte HSC 
incorporado (2)120 Vca 120/240 

Vca
24 Vcc/

Vca 12 Vcc Relé 24 Vcc 
Source

24 Vcc 
Sink

Micro810

2080-LC10-12AWA – 8 – – 4 – – – – – –
2080-LC10-12QWB – – 8 – 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12DWD – – – 8 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12QBB – – 8 – 4 – – 4 – –

Micro820

2080-LC20-20AWB 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWB – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWBR – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QBB – – 12 – 7 – 1 4 1 (PWM) –
2080-LC20-20QBBR – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –

Micro830

2080-LC30-10QWB – – 6 – 4 – – – – – 2
2080-LC30-10QVB – – 6 – – – 4 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-16AWB 10 – – – 6 – – – – – –
2080-LC30-16QWB – – 10 – 6 – – – – – 2
2080-LC30-16QVB – – 10 – – – 6 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-24QWB – – 14 – 10 – – – – 4
2080-LC30-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC30-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC30-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC30-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Micro850

2080-LC50-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC50-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L50E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC50-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC50-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC50-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6
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Software Connected Components Workbench
O Connected Components Workbench é o ambiente de software de programação e configuração para os controladores Micro800 e para 
nossa oferta de produtos de Componentes Conectados. Ele simplifica a configuração e o uso, permitindo aplicações desde relé inteligente 
simples até controle de máquinas autônomas. Visite o site para ver as informações mais atualizadas sobre produtos, downloads e 
ferramentas em https://rok.auto/ccw.

Selecionar um sistema Micro800

Micro870

2080-LC70-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC70-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBN – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC70-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBN – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4

(1) Para os controladores Micro830 e Micro850, você precisa de uma versão do firmware 6.011 ou posterior para usar a saída PWM.
(2) Número máximo de HSC incorporados suportados.

Edições do Software Connected Components Workbench

Atributo Padrão Programador
Entrega Livre Pago

Opções de embalagem Faça download pelo site Product Download and 
Compatibility Center (PCDC)

Acesse o Portal de Assinatura de Software para adquirir 
uma assinatura anual do Developer Edition, que é 

fornecido com suporte
Editores LD, FBD e ST Sim Sim
Funções e blocos de função definidos pelo usuário Sim Sim
Estrutura definida pelo usuário — Sim
Ativação de produto — Sim
Registro para atualizações e notificações Opcional Opcional
Simulador do Micro800 Demonstração (10 minutos no modo de operação) Sim
Tendência variável Sim Sim
Listas Spy — Sim
Gerenciador de arquivos — Sim

Número e tipos de entradas/saídas para catálogos do Micro800 (Continuação)

Família de 
controladores Catálogos

Entradas Saídas
Saída 

analógica 
0 a 10 Vcc

Entrada 
analógica 

0 a 10V 
(compartilh

ada com 
entrada CC)

Suporte a 
PTO/PWM (1)

Suporte HSC 
incorporado (2)120 Vca 120/240 

Vca
24 Vcc/

Vca 12 Vcc Relé 24 Vcc 
Source

24 Vcc 
Sink

Selecionar um Controlador Micro800
(vá para a página 3)

Selecionar um Controlador Micro810
(vá para a página 8)

Selecione Micro800 
plug-ins e 
acessórios
(vá para a página 15)

1 2 3

Escolher um Controlador Micro800

Selecionar um Controlador Micro850 
(vá para a página 11)

Selecione Micro800 
expansão de E/S
(vá para a página 14)

4

Selecionar um Controlador Micro830 
(vá para a página 10)

Selecionar um Controlador Micro820 
(vá para a página 9)

Selecionar um Controlador Micro870 
(vá para a página 13)
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Selecionar um controlador Micro810

Sendo o menor da família Micro800, o controlador Micro810 está disponível em uma versão de 12 pontos, com duas saídas de 8 A e duas de 
4 A que eliminam a necessidade de relés externos. O controlador Micro810 conta com blocos de funções de relé inteligente incorporados que 
podem ser configurados com uma tela de cristal líquido de 1,5 pol. e um teclado. Os blocos de funções incluem Temporizador de atraso 
desenergizado/energizado, Horários do dia, da Semana e do Ano para aplicações que exigem um temporizador programável e controle de 
iluminação. A programação também pode ser realizada fazendo o download de um programa via porta de programação USB, usando o 
software Connected Components Workbench.

Para especificações técnicas, consulte Micro800 Programmable Controllers Technical Data, publicação 2080-TD001.

Para mais informações, consulte o Manual do usuário dos controladores programáveis Micro810, publicação 2080-UM001.

Controladores Micro810 – número e tipos de entradas e saídas

Código de catálogo Alimentação
Entradas Saídas Entrada analógica 

0 a 10V (compartilhada 
com entrada CC)120 Vca 120/240 Vca 12 a 24 Vcc/Vca Relé 24 Vcc Source

2080-LC10-12AWA 120 a 240 Vca – 8 – 4 – –
2080-LC10-12QWB 24 Vcc – – 8 4 – 4
2080-LC10-12DWD 12 Vcc – – 8 4 – 4
2080-LC10-12QBB 12 a 24 Vcc – – 8 – 4 4
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Selecionar um Controlador Micro820

Como um dos menores controladores da família Micro800, o controlador Micro820 vem com o tamanho de 20 pontos, com seis catálogos 
disponíveis para seleção. O controlador Micro820 é projetado para máquinas autônomas pequenas e projetos de automação remota.

Ele apresenta os seguintes recursos:
• Dois slots de módulos plug-in
• Slot do cartão microSD para backup e recuperação de projetos, registro de dados e receitas
• Porta Ethernet de Base-T 10/100 incorporada (RJ45)
• Compatível com o módulo LCD remoto (2080-REMLCD) para a configuração
• Porta serial de combinação RS-232/RS-485 não isolada incorporada
• Protocolo Modbus RTU (porta serial)
• Compatível com Modbus TCP
• Compatível com EtherNet/IP™
• Compatível com serial CIP

Para especificações técnicas, consulte Micro800 Programmable Controllers Technical Data, publicação 2080-TD001.

Para mais informações, consulte o Manual do usuário dos Controladores programáveis Micro820,  publicação 2080-UM005.

Controladores Micro820 – número e tipos de entradas e saídas

Código de catálogo
Entradas Saídas

Saída analógica 
0 a 10 Vcc

Entrada analógica 
0 a 10 V 

(compartilhada 
com entrada CC)

Suporte a MLP
120 Vca 120/240 

Vca 24 Vcc Relé 24 Vcc 
Soource 24 Vcc Sink

2080-LC20-20AWB 8 – 4 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QWB – – 12 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QWBR – – 12 7 – – 1 4 –
2080-LC20-20QBB – – 12 – 7 – 1 4 1
2080-LC20-20QBBR – – 12 – 7 – 1 4 1
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Selecionar um controlador Micro830

O controlador Micro830 permite a integração de até cinco módulos plug-in. Os módulos plug-in permitem que os fabricantes de máquinas 
personalizem os controladores para aumentar a funcionalidade. Muitos modelos oferecem bornes removíveis e comunicação simplificada 
pela porta serial.

Os controladores incluem:
• Até seis entradas de contador de alta velocidade (HSC) incorporadas (a)

• HSC com velocidade de 100 kHz disponível em modelos de 24 Vcc
• Até três saídas de trem de pulso (PTO) incorporadas para posicionamento básico (b)

• Interrupções de entrada de alta velocidade
• Protocolo Modbus RTU (porta serial)
• Serial CIP para permitir maior integração com o PanelView™ Component
• Portas USB, de programação e serial incorporadas (RS-232/RS-485)
• Slots plug-in para personalizar de acordo com as necessidades

Para especificações técnicas, consulte Micro800 Programmable Controllers Technical Data, publicação 2080-TD001.

Para mais informações, consulte o Manual do usuário dos Controladores programáveis Micro830, Micro850 e Micro870, 
publicação 2080-UM002.

(a) HSC incorporado é compatível com todos os códigos de catálogo do Micro830, exceto do 2080-LC30-xxAWB.
(b) PTO é compatível com os códigos de catálogo do Micro830 que terminam apenas em BB ou VB.

Micro830 Controladores – número e tipos de entradas e saídas

Código de catálogo Número de 
pontos

Entradas Saídas Suporte a PTO/
PWM Suporte a HSC(1)

(1) Número máximo de HSC suportados.

120 Vca 24 Vcc/Vca Relé 24 Vcc Source 24 Vcc Sink
2080-LC30-10QWB

10
– 6 4 – – – 2

2080-LC30-10QVB – 6 – – 4 1 2
2080-LC30-16AWB

16
10 – 6 – – – –

2080-LC30-16QWB – 10 6 – – – 2
2080-LC30-16QVB – 10 – – 6 1 2
2080-LC30-24QWB

24
– 14 10 – – – 4

2080-LC30-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-LC30-24QBB – 14 – 10 – 2 4
2080-LC30-48AWB

48

28 – 20 – – – –
2080-LC30-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-LC30-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-LC30-48QBB – 28 – 20 – 3 6
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Selecionar um controlador Micro850

Os controladores Micro850 são adequados para aplicações que exigem mais E/S analógicas e digitais ou E/S analógicas de maior 
desempenho. Esses controladores podem aceitar até quatro expansões de E/S e vêm em tamanhos de 24 e 48 pontos com uma porta 
Ethernet incorporada. 

Os controladores Micro850 incluem:
• Suporte a Expansão de E/S
• Até seis entradas de contador de alta velocidade (HSC) incorporadas (a)

• HSC com velocidade de 100 kHz disponível em modelos de 24 Vcc
• Até três saídas de trem de pulso (PTO) incorporadas (b) para posicionamento básico
• Interrupções de entrada de alta velocidade
• Protocolo Modbus RTU (porta serial)
• Suporte a Modbus/TCP
• Suporte a EtherNet/IP
• Compatível com serial CIP
• Portas USB, de programação e serial incorporadas (RS-232/RS-485)
• Porta Ethernet de Base-T 10/100 incorporada (RJ45)
• Slots plug-in para personalizar de acordo com as necessidades

(a) HSC incorporado é compatível com todos os códigos de catálogo do Micro850, exceto do 2080-LC50-xxAWB e 2080-L50E-xxAWB.
(b) PTO é compatível com os códigos de catálogo do Micro850 que terminam apenas em BB ou VB.

Micro850 Controladores – número e tipos de entradas e saídas

Código de catálogo Número de 
pontos

Entradas Saídas Suporte a 
PTO/PWM Suporte a HSC(1)

120 Vca 24 Vcc/Vca Relé 24 Vcc Source 24 Vcc SInk
2080-LC50-24AWB

24

14 – 10 – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-LC50-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-L50E-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-LC50-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-L50E-24QVB – 14 – – 10 2 4
2080-LC50-24QBB – 14 – 10 – 2 4
2080-L50E-24QBB – 14 – 10 – 2 4

Um controlador Micro850 com uma fonte de alimentação, módulos 
de encaixe e quatro módulos de expansão de E/S conectados
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Para especificações técnicas, consulte Micro800 Programmable Controllers, Technical Data, publicação 2080-TD001.

Para mais informações, consulte o Manual do usuário dos Controladores programáveis Micro830, Micro850 e Micro870, 
publicação 2080-UM002.

2080-LC50-48AWB

48

28 – 20 – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – 20 – – – –
2080-LC50-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-L50E-48QWB – 28 20 – – – 6
2080-LC50-48QWBK – 28 20 – – – 6
2080-L50E-48QWBK – 28 20 – – – 6
2080-LC50-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-L50E-48QVB – 28 – – 20 3 6
2080-LC50-48QBB – 28 – 20 – 3 6
2080-L50E-48QBB – 28 – 20 – 3 6

(1) Número máximo de HSC suportados.

Micro850 Controladores – número e tipos de entradas e saídas (Continuação)

Código de catálogo Número de 
pontos

Entradas Saídas Suporte a 
PTO/PWM Suporte a HSC(1)

120 Vca 24 Vcc/Vca Relé 24 Vcc Source 24 Vcc SInk
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Selecionar um controlador Micro870

Os controladores Micro870 são projetados para grandes aplicações de máquinas autônomas e contam com grande capacidade de memória 
para permitir um programa mais modular e o uso de funções definidas pelo usuário. Esses controladores conseguem se comunicar em 
várias redes e com dispositivos por meio de portas EtherNet/IP, seriais e USB.

Os controladores Micro870 incluem:
• Suporte a Expansão de E/S
• Até seis entradas de contador de alta velocidade (HSC) incorporadas (a)

• HSC com velocidade de 100 kHz disponível em modelos de 24 Vcc
• Até três saídas de trem de pulso (PTO) incorporadas (b) para posicionamento básico
• Interrupções de entrada de alta velocidade
• Protocolo Modbus RTU (porta serial)
• Suporte a Modbus/TCP
• Suporte a EtherNet/IP
• Compatível com serial CIP
• Suporte a DNP3
• Portas USB, de programação e serial incorporadas (RS-232/RS-485)
• Porta Ethernet de Base-T 10/100 incorporada (RJ45)
• Slots plug-in para personalizar de acordo com as necessidades

(a) HSC incorporado é compatível com todos os códigos de catálogo do Controlador Micro870, exceto do 2080-LC70-24AWB e 2080-L70E-24AWB.
(b) PTO é compatível com os códigos de catálogo do controlador Micro870 que terminam apenas em BB.

Controladores Micro870 – número e tipos de entradas e saídas

Código de catálogo
Entradas Saídas Suporte a 

PTO/PWM Suporte a HSC (1)

(1) Número máximo de HSC suportados.

120 Vca 24 Vcc/Vca Relé 24 V Sink 24 V Source
2080-LC70-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – 10 – – – –
2080-LC70-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWB – 14 10 – – – 4
2080-LC70-24QWBK – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWBK – 14 10 – – – 4
2080-L70E-24QWBN – 14 10 – – – 4
2080-LC70-24QBB – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBB – 14 – – 10 2 4
2080-LC70-24QBBK – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBBK – 14 – – 10 2 4
2080-L70E-24QBBN – 14 – – 10 2 4

Um controlador Micro870 com módulos plug-in, oito módulos 
de expansão de E/S e uma fonte de alimentação de expansão 
de E/S conectada
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Para especificações técnicas, consulte Micro800 Programmable Controllers, Technical Data, publicação 2080-TD001.

Para mais informações, consulte o Manual do usuário dos Controladores programáveis Micro830, Micro850 e Micro870, 
publicação 2080-UM002.

Selecionar módulo de expansão de E/S do Micro800

Os módulos de expansão de E/S do Micro800 oferecem funcionalidade superior em um tamanho pequeno de baixo custo. Diversos módulos 
analógicos e digitais complementam e ampliam os recursos dos controladores Micro850 e Micro870 para maximizar a flexibilidade do tipo e 
da contagem de E/S.

Os módulos de expansão de E/S Micro800 incluem módulos de E/S discretos e analógicos de alta densidade, incluindo um módulo termopar 
e um módulo RTD de alta precisão.

Existem módulos de saída de estado sólido disponíveis que são recomendados para reduzir ruído de comutação e para aplicações que 
exigem mais ciclos de comutação do que relés. Saídas TRIAC estão disponíveis para cargas CA. As saídas do transístor do consumo e do 
fornecimento estão disponíveis para cargas CC.

A plataforma Micro800 também suporta módulos de expansão de E/S do programa PartnerNetwork™ da Rockwell Automation. Para uma lista 
de produtos compatíveis, use a ferramenta Technology Partner Locator em locator.rockwellautomation.com/Technology e procure por 
“Micro800 System” em Platform.

Módulos de expansão de E/S do Micro800

Código de catálogo Tipo Descrição
2085-IA8 Discreto Entrada de 120 Vca de 8 pontos
2085-IM8 Discreto Entrada de 240 Vca de 8 pontos
2085-OA8 Discreto Saída de triac de 120/240 Vca de 8 pontos
2085-IQ16 Discreto Entrada de consumo/fornecimento de 12/24 Vcc de 16 pontos
2085-IQ32T Discreto Entrada de consumo/fornecimento de 12/24 Vcc de 32 pontos
2085-OV16 Discreto Saída de transístor de consumo de 12/24 Vcc de 16 pontos
2085-OB16 Discreto Saída de transistor de fornecimento de 12/24 Vcc de 16 pontos
2085-OW8 Discreto Saída a relé CA/CC de 8 pontos
2085-OW16 Discreto Saída a relé CA/CC de 16 pontos
2085-IF4 Analógico Entrada de corrente/tensão (1) isolada de 14 bits e 4 canais

(1) Refere-se a isolamento da fiação do lado de campo ao controlador, não ao isolamento de canal a canal.

2085-IF8 Analógico Entrada de corrente/tensão isolada (1) de 14 bits e 8 canais
2085-OF4 Analógico Saída em corrente/tensão isolada (1) de 12 bits e 4 canais
2085-IRT4 Especialidade Módulo de entrada de 4 canais, RTD e TC isolados de 16 bits (2)

2085-EP24VDC (2)

(2) Use somente em um sistema Micro870 com mais de quatro módulos de expansão de E/S.

Fonte de alimentação Alimenta até quatro módulos de expansão de E/S

2085-ECR (3)

(3) O terminador de via 2085-ECR deve ser sempre o último módulo do sistema, se algum módulo de expansão de E/S estiver conectado ao sistema.

Terminador Terminador de via
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Selecionar módulos plug-in e acessórios do Micro800

Os módulos plug-in do Micro800 estendem a funcionalidade das E/S incorporadas sem aumentar a dimensão do controlador. Eles aumentam 
o desempenho acrescentando capacidades ou potência de processamento adicionais e agregam funcionalidade de comunicação. 
Os controladores Micro820, Micro830, Micro850 e Micro870 suportam os módulos plug-in.

Os acessórios do Micro800 consistem em um LCD remoto (compatível somente com controladores Micro820), um LCD com teclado 
(compatível somente com controladores Micro810), um adaptador USB (compatível somente com controladores Micro810) e uma fonte de 
alimentação de expansão.

A plataforma Micro800 também suporta módulos plug-in do programa PartnerNetwork da Rockwell Automation. Para uma lista de produtos 
compatíveis, use a ferramenta Technology Partner Locator em locator.rockwellautomation.com/Technology e procure por “Micro800 
System” em Platform.
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Módulos plug-in e acessórios do Micro800 – recursos e compatibilidade

Código de catálogo

Compatíveis com

Recursos
Micro810 Micro820

Micro830, 
Micro850, 
Micro870

Módulos de E/S digital (entrada, saída, combinação e relé)
2080-IQ4

Não Sim Sim

• Entradas/saídas de 4 canais ou módulos de combinação
• Configuráveis como entradas de tensão e corrente
• Saída de consumo ou fornecimento
• Saídas a relé de quatro canais

2080-OB4, 2080-OV4
2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4
2080-OW4I
Módulos de E/S analógica (entrada e saída)
2080-IF2, 2080-IF2K, 2080-IF4

Não Sim Sim

Entrada/saída analógica unipolar não isolada
• Adiciona até 20 E/S analógicas incorporadas com resolução de 12 bits 

(com controladores de 48 pontos)
• Dois canais para 2080-IF2, 2080-OF2
• Quatro canais para 2080-IF4

2080-OF2

Módulos de E/S especializados
2080-RTD2 Não Sim Sim

Dois canais não isolados para controle de temperatura, quando usados com PID
2080-TC2 Não Sim Sim

2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2 Não Não Sim (1)

(1) O 2080-MEMBAK-RTC não é suportado pelos controladores Micro850 (2080-L50E) e Micro870 (2080-LC70 e 2080-L70E).

• Módulo de memória para fazer backup dos dados do projeto e do código da 
aplicação

• Relógio em tempo real de alta precisão

2080-TRIMPOT6 Não Sim Sim
Entrada analógica do potenciômetro de corte de 6 canais
• Adiciona seis pré-selecionados analógicos para controle de velocidade, 

posição e temperatura

2080-MOT-HSC Não Sim Sim

Contador de alta velocidade
• Até um driver de linha diferencial mínimo de 250 kHz para imunidade a ruído 

aprimorada e E/S dedicada adicional
• Entradas diferenciais de uma quadratura (ABZ) configuráveis alternadamente 

para pulso interno, pulso com direção externa, configurações de entrada A 
acima e B abaixo e modo de quadratura

• Valores mínimo e máximo configuráveis pelo usuário, pré-selecionados e 
operação Z

Módulos de comunicação

2080-DNET20 Não Sim Sim Scanner DeviceNet® – dispositivos de varredura como CompactBlock™ LDX I/O, 
drives PowerFlex®, sobrecargas e sensores

2080-SERIALISOL Não Sim Sim

Porta serial isolada RS-232/RS-485
• Acrescenta comunicações seriais adicionais com os protocolos Modbus RTU e 

ASCII
• Isolado para aumentar a imunidade a ruído

Acessórios

2080-LCD Sim Não Não
Tela de cristal líquido de 1,5 pol. e teclado
• Módulo de backup para controladores Micro810
• Configuram os blocos de funções do relé inteligente

2080-USBADAPTER Sim Não Não Adaptador USB para acesso à programação do Micro810

2080-REMLCD Não Sim Não

LCD remoto
• Interface do operador para configurar parâmetros como endereço IP dos 

controladores Micro820
• Com portas RS-232 e USB

2080-SD-2GB Não Sim Não Cartão microSD de 2 GB para backup e recuperação de projetos, registro de 
dados e funções de receita

Fonte de alimentação externa
2080-PSAC-12W Sim Sim Não

Fonte de alimentação para o controlador opcional
2080-PS120-240VAC Não Não Sim
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Recursos adicionais
Estes documentos contêm informações adicionais em relação a produtos relacionados da Rockwell Automation.

Recursos adicionais

Recurso Descrição

Micro800 Programmable Controllers Technical Data, publicação 2080-TD001 Fornece especificações detalhadas para controladores Micro800, módulos de expansão de 
E/S, módulos de encaixe e acessórios.

Fonte de alimentação CA externa do controlador programável Micro800™, 
Instruções de instalação, publicação 2080-IN001 Informações sobre a montagem e a fiação da fonte de alimentação externa opcional.

Micro800 Programmable Controllers Installation Instructions, publicação 
2080-IN013 Descreve como instalar e conectar a fiação de seu controlador programável Micro800.

Módulos de entrada com entrada/saída de12/24 V de 16 e 32 pontos 
Micro800, Instruções de instalação, publicação 2085-IN001 

Informações sobre a montagem e a fiação dos módulos de expansão de E/S (2085-IQ16, 
2085-IQ32T).

Módulo terminador de via Micro800, Instruções de instalação, publicação 
2085-IN002 

Informações sobre a montagem e a fiação do terminador de via de expansão de E/S 
(2085-ECR).

Módulos de saída de 12/24 Vcc com saída de16 pontos e entrada de corrente 
de 16 pontos Micro800, instruções de instalação, publicação 2085-IN003 

Informações sobre a montagem e a fiação dos módulos de expansão de E/S (2085-OV16, 
2085-OB16).

Módulos de saída a relé CA/CC de 8 e 16 pontos Micro800, instruções de 
instalação, publicação 2085-IN004 

Informações sobre a montagem e a fiação dos módulos de expansão de E/S (2085-OW8, 
2085-OW16).

Módulos de CA de entrada com entrada de 8 pontos e saída de 8 pontos 
Micro800, Instruções de instalação, publicação 2085-IN005 

Informações sobre a montagem e a fiação dos módulos de expansão de E/S (2085-IA8, 
2085-IM8, 2085-OA8).

Módulos de entrada e saída de tensão/corrente analógica de 4 e 8 canais 
Micro800, Instruções de instalação, publicação 2085-IN006 

Informações sobre a montagem e a fiação dos módulos de expansão de E/S (2085-IF4, 
2085-IF8, 2085-OF4).

Termopar de 4 canais/módulo de entrada RTD Micro800, Instruções de 
instalação, publicação 2085-IN007 Informações sobre a montagem e a fiação do módulo de expansão de E/S (2085-IRT4).

Controladores programáveis Micro870 com fonte de alimentação de 
expansão de 24 Vcc, Instruções de instalação, publicação 2085-IN008 

Informações sobre a montagem e a fiação da fonte de alimentação externa opcional para 
módulos de expansão de E/S.

Módulo de encaixe da porta serial isoladaRS232/485 Micro800™, Esquemas 
elétricos, publicação 2080-WD002 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo de encaixe da porta serial isolada do 
Micro800 RS232/RS-485.

Módulo de encaixe de entrada analógica unipolar não isolada Micro800™, 
Esquemas elétricos, publicação 2080-WD003 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo de encaixe de entrada analógica 
unipolar não isolada Micro800.

Módulo de encaixe de saída analógica unipolar não isolada Micro800™, 
Esquemas elétricos, publicação 2080-WD004 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo de encaixe de saída analógica 
unipolar não isolada Micro800.

Módulo de encaixe RTD não isolado Micro800™, Esquemas elétricos, 
publicação 2080-WD005 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo de encaixe RTD não isolado do 
Micro800.

Módulo de encaixe do termopar não isolado Micro800™, Esquemas elétricos, 
publicação 2080-WD006 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo de encaixe do termopar não isolado 
do Micro800.

Módulo plug-in RTC de alta precisão e backup de memória Micro800, 
Esquemas elétricos, publicação 2080-WD007 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo plug-in RTC de alta precisão e backup 
de memória do Micro800.

Módulo de encaixe de entrada analógica do potenciômetro de corte de 
6 canais Micro800™, Esquemas elétricos, publicação 2080-WD008 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo de encaixe de entrada analógica do 
potenciômetro de corte de 6 canais do Micro800.

Micro800 Digital Relay Output Plug-in Module, Wiring Diagrams, publicação 
2080-WD010 

Informações sobre a montagem e a fiação do módulo plug-in de saída a relé digital do 
Micro800.

Micro800 Digital Input, Output, and Combination Plug-in Modules, Wiring 
Diagrams, publicação 2080-WD011 

Informações sobre a montagem e a fiação dos módulos plug-in de combinação, saída e 
entrada digital do Micro800.

Módulo de encaixe com contador em alta velocidade Micro800, Esquemas 
elétricos, publicação 2080-WD012 

Informações sobre a montagem e fiação do módulo de encaixe do contador de alta 
velocidade.

Módulo de encaixe Micro800 DeviceNet, Esquemas elétricos, publicação 
2080-WD013 Informações sobre a montagem e fiação do módulo de encaixe do Micro800 DeviceNet.

Controladores programáveis Micro800: Introdução ao controle de 
movimento usando um eixo simulado, Guia rápido, publicação 2080-QS001 

Fornece instruções para início rápido para implementar o controle de movimento no 
Software Connected Components Workbench.

Controladores programáveis Micro800: Iniciando com a mensagem de 
cliente CIP, Guia Rápido, publicação 2080-QS002 

Fornece instruções para início rápido para usar o envio de mensagens CIP GENERIC e 
CIP Symbolic.

Controladores programáveis Micro800: Introdução ao PanelView Plus, 
Guia Rápido, publicação 2080-QS003 

Fornece instruções para início rápido para usar variáveis globais para controladores 
Micro800 junto com terminais PanelView Plus HMI.

Configuring Micro800 Controllers on FactoryTalk Gateway, Quick Start, 
publicação 2080-QS005 

Fornece instruções para início rápido para configurar um controlador Micro800 em 
FactoryTalk® Gateway.

Kinetix 3 Motion Control Indexing Device Building Block – Connected 
Components Accelerator Toolkit, Quick Start, publicação CC-QS025 

Fornece instruções para início rápido para implantar uma aplicação de indexação de 
inversor de frequência Kinetix® 3 usando o Software Connected Components Workbench e 
um controlador Micro800.
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Você pode visualizar ou fazer download das publicações em rok.auto/literature.

Motion Control PTO Application Building Block – Connected Components 
Accelerator Toolkit, Quick Start, publicação CC-QS033 

Fornece instruções para início rápido para implementar controle de movimento PTO de um 
inversor de frequência Kinetix 3 usando o Software Connected Components Workbench e 
um controlador Micro800.

Controladores programáveis Micro810, Manual do usuário, 
publicação 2080-UM001 Descreve como instalar, configurar, usar e localizar falhas no controlador Micro810.

Controladores programáveis Micro820, Manual do usuário, 
publicação 2080-UM005 Descreve como instalar, configurar, usar e localizar falhas no controlador Micro820.

Controladores programáveis Micro830, Micro850 e Micro870, Manual do 
usuário, publicação, 2080-UM002 

Descreve como instalar, configurar, usar e localizar falhas nos controladores Micro830, 
Micro850 e Micro870.

Módulos de expansão de E/S do Micro800, Manual do usuário, publicação 
2080-UM003 

Descreve como instalar, configurar, usar e localizar falhas nos módulos de expansão de E/S 
do controlador Micro800.

Micro800 Plug-in Modules, User Manual, publicação 2080-UM004 Descreve como instalar, configurar, usar e localizar falhas nos módulos plug-in Micro800.
Instruções gerais para controladores programáveis Micro800, Manual de 
referência, publicação 2080-RM001 

Informações sobre conjuntos de instruções para desenvolver programas em sistemas de 
controle Micro800.

EtherNet/IP Network Devices, User Manual, publicação ENET-UM006 Descreve como configurar e usar os dispositivos EtherNet/IP para se comunicar com a rede 
EtherNet/IP.

Ethernet, Reference Manual, publicação ENET-RM002 Descreve conceitos básicos de Ethernet, componentes de infraestrutura e recursos de 
infraestrutura.

System Security Design Guidelines, Reference Manual, publicação 
SECURE-RM001 

Fornece orientação sobre como conduzir avaliações de segurança, implementar produtos 
da Rockwell Automation em um sistema seguro, consolidar o sistema de controle, gerenciar 
o acesso do usuário e descartar os equipamentos. 

UL Standards Listing for Industrial Control Products, Specifications, 
publicação CMPNTS-SR002

Auxilia os fabricantes de equipamento original (OEMs) na construção de painéis, para ajudar 
a garantir que estejam em conformidade com os requisitos da UL.

American Standards, Configurations, and Ratings: Introduction to Motor 
Circuit Design, Application Techniques, publicação IC-AT001

Oferece uma visão geral sobre o projeto de circuito de motor nos Estados Unidos, com base 
nos métodos descritos no Código Elétrico Nacional.

Manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e 
especificações de classificações de contato, publicação IC-TD002

Fornece uma ferramenta de referência rápida para controles de automação industrial e 
conjuntos da Allen-Bradley.

Orientações de segurança para a aplicação, instalação e manutenção de 
controle de estado sólido, publicação SGI-1.1

Criado para harmonização com a publicação dos Padrões NEMA nº ICS 1.1-1987 e fornece 
orientações gerais para a aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido 
na forma de dispositivos individuais ou conjuntos de pacotes incorporando componentes de 
estado sólido.

Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 
1770-4.1

Fornece as orientações gerais para a instalação de um sistema industrial da Rockwell 
Automation.

Site de certificações de produto, rok.auto/certifications. Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Recursos adicionais (Continuação)
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Suporte Rockwell Automation
Use estes recursos para acessar as informações de suporte.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a melhorar a documentação. Se você tiver alguma sugestão sobre como melhorar nosso conteúdo, preencha 
o formulário em rok.auto/docfeedback.

Centro de suporte técnico Encontre ajuda em vídeos tutoriais, perguntas frequentes, chats, fóruns de usuários e 
notificações de atualização de produtos. rok.auto/support

Knowledgebase Acesse artigos da Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Números de telefone do suporte técnico local Localize o número de telefone do seu país. rok.auto/phonesupport
Literature Library Encontre instruções de instalação, manuais, folhetos e publicações de dados técnicos. rok.auto/literature
Product Compatibility and Download Center 
(Centro de download e compatibilidade de 
produtos - PCDC)

Faça o download do firmware e os arquivos associados (como Add-on Profile, EDS e DTM) 
e acesse as notas da versão do produto. rok.auto/pcdc

A Rockwell Automation mantém informações atuais de conformidade ambiental de produto em seu site em rok.auto/pec.

Allen-Bradley, CompactBlock LDX I/O, Connected Components Workbench, expanding human possibility, FactoryTalk, FactoryTalk Linx Gateway, Kinetix, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850, Micro870, PanelView Component, PanelView Plus, PartnerNetwork, PowerFlex, Rockwell Automation e TechConnect são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
CIP, DeviceNet e EtherNet/IP são marcas comerciais de ODVA, Inc.
microSD é uma marca comercial da SD-3C.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Conecte-se conosco
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