Bulletin

1761

1763

1762

1766

1764-LSP, 1764-LRP

MicroLogix 1000

MicroLogix 1100

MicroLogix 1200

MicroLogix 1400

MicroLogix 1500

1 kB

4 kB/4 kB konfigurovatelné

Protokolování dat/
ukládání receptur

–

Protokolování dat: až 128 kB
* Receptury: až 64 kB

–

Záloha EEPROM

–

–

√

–

–

Záloha bateriemi

–

√

–

√

√

Jen pomocí přenosného
programovacího zařízení

√

√

√

√

Až 32

16

Až 40

32

Až 28

–

Až 80

Až 136

Až 144

Až 540
Pomocí 1769 SDN

Až 128 rozšíření

Typ
Paměť
Prostor pro uživatelské
programování/data

Záložní paměťový modul

4 kB/2 kB konfigurovatelné 10 kB/10 kB konfigurovatelné

3,6 kB/4 kB
konfigurovatelné

MICROLOGIX

10 kB/4 kB
konfigurovatelné

Protokolování dat: až 128 kB Receptury: uživatelská
programovací paměť
* Receptury: až 64 kB

48 kB

Diskrétní I/O
Vestavěné
Max. s místním rozšířením

–

–

–

–

5 vestavěných

2 vestavěné, až
16 rozšíření

Až 24 rozšíření

6 vestavěných, až
28 rozšíření

Nastavitelné potenciometry

–

2 digitální

2

2 digitální

2

PID

–

√

√

√

√

Vysokorychlostní čítač
(vstupy 24 V stejnosm.)

1 při 6,6 kHz

1 při 40 kHz

1 při 20 kHz

Až do 6 při 100 kHz

2 při 20 kHz

Hodiny v reálném čase

Distribuované I/O
Další funkce
Analogové

–

√

√

√

√

Jednoduchý pohyb: výstupy s modulovanou šířkou pulzu/sekvenční
pulzní

–

2 při 40 kHz
(verze stejnosm. FET)

1 při 20 kHz
(verze stejnosm. FET)

3 při 40 kHz PWM/100 kHz
PTO (verze stejnosm. FET)

2 při 20 kHz (verze stejnosm. FET)

Servořízení s jednou osou

–

Vestavěným PTO (FET)

Vestavěným PTO (FET)

Vestavěným PTO (FET)

Vestavěným PTO (FET)

Nástroj pro přístup k datům

–

Vestavěný displej LCD

–

Vestavěný displej LCD

√

Plovoucí čárka

–

√

√

√

√

√

√

√

√

√

–

√

–

√

–

Porty RS-232

(1) 8kolíkové Mini DIN

(1) 8kolíkové Mini DIN
(combo s portem RS-485)

Porty RS-485

–

(1) 8kolíkové Mini DIN
(combo s portem RS-232)

–

1) 8kolíkové Mini DIN (oddělené
– combo s portem RS232)

–

S 1761-NET-DNI

S 1761-NET-DNI

S 1761-NET-DNI

S 1761-NET-DNI

S 1761-NET-DNI

–

–

–

–

S 1769-SDN

Ethernet

S 1761-NET-ENI

Vestavěný a s
1761-NET-ENI

S 1761-NET-ENI

Vestavěný a s
1761-NET-ENI

S 1761-NET-ENI

DH-485

S 1761-NET-AIC

Přímo z portu combo
pomocí 1763-NC01

S 1761-NET-AIC

Přímo z portu combo
pomocí 1763-NC01

S 1761-NET-AIC

Pouze slave

√

√

√

√

Modbus RTU

–

Master/slave

Master/slave

Master/slave

Master/slave

ASCII

–

√

√

√

√

DNP3

–

–

–

Pouze slave

–

MICROLOGIX™

√

√

√

√

√

JEDNA ŘADA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ MICRO PRO
KAŽDOU APLIKACI A KAŽDÝ ROZPOČET

Programovací software
RSLogix 500 a RSLogix Micro
Komunikace
Editování online

P2P/slave DeviceNet
Skener DeviceNet

DF1 Half-Duplex
Master/slave, rádiový modem

(1) 9kolíkové D-shell (neoddělené)
(1) 8kolíkové Mini DIN
(1) 8kolíkové Mini DIN (odd(1) 8kolíkové Mini DIN (R) ělené
– combo s portem RS485 )

(1) 8kolíkové
Mini DIN

(1) 8kolíkové Mini DIN
a (1) oddělené 9kolíkové
D-shell

Provozní výkon
120/240 V stříd./24 V stejnosm.
Certifikáty
* Paměť receptur se odečítá od dostupné velikosti paměti protokolování dat.

Na seznamu cULus, CE, třída I, div. 2
Allen-Bradley, Compact I/O, CompactLogix, MicroLogix, PanelView, SLC 500, RSLogix 500
a Rockwell Automation jsou ochrannými známkami společnosti Rockwell Automation, Inc.
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MICROLOGIX

MOŽNOSTI, VÝKON, ŽÁDNÉ STAROSTI

Systém MicroLogix 1100, 1200, 1400 a 1500 také nabízí:
• vestavěné protokoly Modbus RTU Master a Slave;
• protokoly DF1 Half-Duplex Master a DF1 rádiový
modem;

Řada řídicích systémů MicroLogix

• úplnou funkčnost protokolu ASCII (čtení/zápis);

Současný trh je mnohem konkurenčnější než kdy dříve.
Prosperitu v takovém prostředí zaručí jen ty nejlepší dostupné
nástroje a technologie. Společnosti po celém světě vyžadující
kompaktní řídicí systémy spoléhají na řadu řídicích systémů
Allen-Bradley® MicroLogix™ od společnosti Rockwell
Automation.

• řídicí systémy MicroLogix 1100 a 1400 nabízí vestavěný
port EtherNet/IP pro zasílání/příjem zpráv P2P;
• řídicí systémy MicroLogix 1200R, MicroLogix 1400
a MicroLogix 1500 LRP nabízejí další sériový port.

Rozšiřte si I/O horizonty

1200

V široké řadě možností modulů I/O – od vestavěných po
modulární – snoubí řídicí systémy MicroLogix
vysokorychlostní vestavěné moduly I/O s flexibilitou a
rozšiřitelností přídavných modulů I/O. Zajišťují přesně
tolik bodů, kolik daná aplikace vyžaduje. Díky řídicím
systémům MicroLogix 1100, 1200 a 1400 můžete využít
pohodlí používání stejných rozšiřujících modulů I/O 1762.

Jen klid, jste v rukou společnosti
Rockwell Automation

1000
1400

Nezapomeňte, že tyto řídicí systémy nesou jméno AllenBradley – značka v odvětví průmyslové automatizace, která
je prověřena již více než stoletím. Se společností Rockwell
Automation získáte tyto přínosy:
• přísné dodržování norem kvality;
• nejnovější technologický pokrok;
• globální dosah, místní dodávky;
• bezkonkurenční zákaznický servis;
• klid a žádné starosti.

1100
1500
Díky pěti dostupným verzím řídicích systémů vám
nabízíme širokou paletu prvků, která uspokojí většinu
aplikací.

Bezproblémová komunikace
Ať už jsou požadavky vaší komunikace jakékoli, naše
systémy jim dostojí. Mezi našimi řídicími systémy
MicroLogix 1100 a 1400 s vestavěným protokolem
EtherNet/IP a v širokém výběru zařízení síťových rozhraní
naleznete ten pravý řídicí systém, který s přehledem zvládne
potřeby vaší komunikace.

Všechny řídicí systémy MicroLogix poskytují:
• alespoň jeden vestavěný rozšířený port RS-232C
podporující protokoly DF1 Full-Duplex, DF1 HalfDuplex Slave a DH-485;
• komunikaci s osobními počítači, obslužnými rozhraními,
jinými PLC a dalšími zařízeními prostřednictvím sítí
DeviceNet a Ethernet a prostřednictvím otevřených
protokolů P2P a SCADA.

Získejte prvotřídní servis a podporu
V každém výrobku, který společnost Rockwell Automation
nabízí, se odráží spokojenost zákazníků. Kromě
celosvětového prodeje a terénních zaměstnanců zajišťují
zákaznickou podporu tisíce interních odborníků na
automatizaci. A nejste ani omezeni jediným dodavatelem.
Náš referenční program plynule integruje několik výrobků
a technologií třetích stran, které doplňují naši výrobu. Díky
tomu budete mít pod kontrolou zdroje z mnohem
rozsáhlejší nabídky globálních výrobků a služeb.

MICROLOGIX

1000

NÍZKÉ NÁKLADY, VELKÉ SCHOPNOSTI

• komunikační kanál RS-232 dává možnost snadného
připojení k osobnímu počítači za účelem nahrání, stáhnutí
a monitorování programu prostřednictvím několika
protokolů, včetně podpory protokolu DF1 Full-Duplex
RTU Slave;
• podpora protokolu RTU Slave umožňuje pomocí
protokolu DF1 Half-Duplex Slave komunikovat až 254
uzlům s jediným zařízením Master pomocí rádiových
modemů, pronajatých modemových linek nebo satelitních
uplinků;
• schopnost odesílání/příjmu zpráv P2P vám umožňuje
uspořádat do sítě až 32 řídicích systémů v rámci DHP-485
(pomocí modulu 1761-NET-AIC);
• vyspělé komunikační sítě včetně protokolů DeviceNet
a EtherNet/IP v rámci komunikačních modulů
1761-NET-DNI a 1761-NET-ENI;

Hledáte kompaktní a nenákladný řídicí
mikrosystém? S řídicími systémy MicroLogix
1000 najdete to, co hledáte. Tyto malé,
hospodárně programovatelné řídicí systémy
nabízejí několik konfigurací modulů I/O a jsou
dostupné v 17 různých provedeních. Díky
malému obrysu o rozměrech120mm x 80mm x
40mm (4,72” x 3,15” x 1,57”) jsou řídicí
systémy MicroLogix 1000 ideální pro těsné
prostory vyžadující až 32 bodů modulů I/O.
Dostane se vám vysokorychlostního řídicího
systému s pokročilými síťovými možnostmi
a ucelenou řadou řídicích řešení.

Přínosy
Řídicí systém MicroLogix 1000 neboli mikro-PLC zvládne
spoustu různých prvotřídních aplikací až s 32 moduly I/O
a přitom oproti standardním řídicím systémům zabere jen
zlomek místa – a stojí také zlomek ceny. Zde je několik
důvodů, proč se pro něj můžete bez obav rozhodnout:
• předem konfigurovaná 1kB paměť pro programování
a data umožňující snadnou konfiguraci (bit, celé číslo,
časovače, čítače atd.);
• rychlé zpracování zajišťuje programu o 500 instrukcích
dobu průchodu 1,5 ms;
• vestavěná paměť EEPROM uchovává veškeré příčkové
logické funkce a data při přerušení napájení řídicího
systému, což vylučuje potřebu záložní baterie nebo
odděleného paměťového modulu;
• díky několika jednotným výstupům můžete řídicí systém
používat pro vstupní zařízení sink i source a zajistit také
izolaci multinapěťových výstupních aplikací;

• řídicí systémy se vstupy 24 V stejnosm. zahrnují vestavěný
vysokorychlostní čítač (6,5 kHz);
• seřiditelné vstupní stejnosm. filtry vám umožňují upravit
dobu vstupní odezvy a potlačit šumy s ohledem na
požadavky aplikace;
• osvědčení regulačních agentur pro globální trh
(CE, C-Tick, UL, c-UL, včetně třídy 1 divize
2 – nebezpečná lokalita).

Flexibilní technologie I/O
Široké vstupní a výstupní parametry přinášejí flexibilní
řídicí řešení:
• vstupní možnosti: stříd., stejnosm. a analogové
(proud či napětí);
• výstupní možnosti: relé, TRIAC, MOSFET a analogové
(proud či napětí);
• k dispozici stříd. i stejnosm. napájené řídicí systémy.

Pomocí svého řídicího systému MicroLogix 1000 zajistíte
vytvoření sítě na výrobní úrovni a snížíte problémy s výrobou.
Zjistíte, že řídicí systém MicroLogix 1000 je ideálním řešením
pro bezpočet aplikací: od úpravy vod, kanalizace
a průmyslových automatizačních systémů až po balení
a manipulaci s materiálem.

MICROLOGIX

1100

KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE

Další prvky:
• jeden 40kHz vestavěný vysokorychlostní čítač
(pro řídicí systémy se stejnosm. vstupy);

Zásluhou editování online a vestavěného portu
EtherNet/IP 10/100 Mb/s pro odesílání/příjem
zpráv P2P navyšuje řídicí systém MicroLogix
1100 úroveň konektivity a aplikačního pokrytí
řady systémů MicroLogix. Další generace
vestavěných displejů LCD řídicího systému
zobrazuje stav řídicího systému, stav I/O
a jednoduché obslužné zprávy; umožňuje
manipulaci s bity a celými čísly a nabízí funkci
digitálního nastavitelného potenciometru.

Hlavní funkce a přínosy:
• vestavěný port 10/100 Mb/s EtherNet/IP pro
odesílání/příjem zpráv P2P – nabízí uživatelům
vysokorychlostní konektivitu mezi řídicími systémy,
s možností přístupu, monitorování a programování
odkudkoli v rámci dostupného připojení sítě Ethernet;
• funkce editování online – můžete pozměňovat program za
jeho chodu, což umožňuje dolaďovat provozní řídicí systém,
včetně smyček PID. Nejenže se díky tomu snižuje doba
vývoje, ale snadnější je také řešení potíží;

• dva 40kHz vysokorychlostní PTO/PWM
(pro řídicí systémy se stejnosm. výstupy);
• dva vestavěné analogové vstupy (0–10 V stejnosm.,
10bitové rozlišení);
• jednoduché obslužné rozhraní pro zprávy a vstupní zadání
bitů a celých čísel;
• 4 kB slov paměti pro uživatelské programování a 4 kB slov
paměti pro uživatelská data;
• až 128 kB pro protokolování dat a 64 kB pro receptury.

Možnosti I/O
• vestavěný webový server – umožňuje uživateli
přizpůsobovat konfigurační data z řídicího systému za
účelem zobrazení ve stylu webové stránky;
• oddělený port combo RS-232/RS-485 – poskytuje
hostování různých protokolů P2P a síťových protokolů;
• vestavěný displej LCD – umožňuje uživateli sledovat data
řídicího systému, volitelně je upravovat a komunikovat
s řídicím programem. Zobrazuje stav vestavěných
digitálních modulů I/O a funkcí řídicího systému
a působí jako digitální nastavitelné potenciometry, čímž
nabízí možnost vylepšení a doladění programu.

V rámci malých aplikací mohou moduly I/O vestavěné
v tomto řídicím systému zastat veškeré požadované řídicí
funkce. Disponují 10 digitálními vstupy, 6 digitálními
výstupy a 2 analogovými vstupy na každý řídicí systém
s možností doplnění o digitální, analogové, RTD
a termočlánkové moduly usnadňující přizpůsobení řídicího
systému vaší aplikaci. Ve verzích řídicího systému se
stejnosměrnými vstupy je vysokorychlostní čítač a ve verzi se

stejnosměrným výstupem jsou dva výstupy PTO/PWM
(sekvenční pulzní výstupy a výstupy s modulovanou šířkou
pulzu), které řídicímu systému umožňují podporovat
jednoduché pohybové funkce.
Řídicí systém MicroLogix 1100 také podporuje rozšiřující
moduly I/O. Do vestavěného modulu I/O lze přidat až
čtyři moduly 1762 I/O (také používané řídicími systémy
MicroLogix 1200 a 1400), a zajistit tak aplikaci flexibilitu
a podporu až 80 digitálních modulů I/O.

Aplikace
Řídicí systém MicroLogix 1100 je ideální pro rozsáhlou
řadu aplikací. Zejména je velmi vhodný pro potřeby
průmyslových automatizačních systémů RTU, balení a
aplikace s manipulací materiálem. S ještě větší pamětí pro
protokolování dat a receptury, než má řídicí systém
MicroLogix 1500, je systém MicroLogix 1100 skvělý pro
vzdálené monitorování a aplikace náročné na paměť, avšak
s požadavkem na omezené I/O.

MICROLOGIX

1200

VÍCE FUNKCÍ A MOŽNOSTÍ

• paměť, hodiny v reálném čase nebo paměť/časové moduly
v reálném čase – záloha paměti poskytuje ochranu
a přenositelnost programů a dat. Hodiny v reálném čase
vám umožňují snadno si poradit s aplikacemi
s plánováním času/dat. Hodiny lze prostřednictvím
programovací instrukce synchronizovat s externím
zdrojem;

Řídicí systém MicroLogix 1200 je přeplněn
prvky a možnostmi navrženými k pokrytí široké
řady aplikací.
Počet modulů I/O dostupných 24- a 40
bodových verzí můžete rozšířit pomocí
bezstojanových modulů I/O. Za nižší náklady
a se sníženými nároky na součásti tak
vzniknou větší řídicí systémy s vyšší flexibilitou
aplikace a rozšiřitelností.
Provozně modernizovatelné vyměnitelné
provozní systémy zajistí, že budete disponovat
vždy těmi nejsoudobějšími prvky bez nutnosti
výměny hardwaru. Řídicí systém lze snadno
aktualizovat na nejnovější firmware stažením
z webových stránek.

Hlavní funkce a přínosy:
• čtyři blokovací nebo pulzně-zachycovací vstupy –
blokovací vstupy nechávají řídicí systém zachycovat
a uchovávat velmi krátké (mikrosekundové) signály ke
zpracování vstupu;
• 20kHz vysokorychlostní čítač – vestavěný nezávislý
vysokorychlostní čítač používá 32bitová celá čísla v zájmu
navýšení rozsahu, je vybaven 8 pracovními režimy
a podporuje přímé řízení výstupů nezávisle na snímání
programu;
• programovatelná funkce koncového spínače – tato funkce
vám umožňuje konfigurovat vysokorychlostní čítač tak,
aby fungoval jako programovatelný koncový spínač nebo
rotační vačkový spínač;
• nastavitelné potenciometry – dva vestavěné 3/4otáčkové
analogové nastavitelné potenciometry s digitálním
výstupem (rozsah od 0 do 250) umožňují rychlé a snadné
seřízení časoměrů, čítačů, zadaných hodnot atd.;
• zabezpečení programovaných dat – ochrana vůči stáhnutí
datového souboru umožňuje programu opětovné načtení
do řídicího systému bez přepsání chráněných dat;
• datové soubory s plovoucí čárkou – můžete vytvářet
datové soubory, které mohou obsahovat až 256 hodnot
IEEE-754 s plovoucí čárkou;

Ponechte si své možnosti I/O otevřené
Pokud vám vestavěný modul I/O v řídicích systémech
MicroLogix 1200 nestačí, využijte až šesti digitálních
a analogových rozšiřujících modulů. Rozšiřující moduly
I/O 1762 jsou stejné jako řídicí systémy MicroLogix 1100
a 1400 a bezstojanové provedení eliminuje náklady na
doplňování systému a potíže s inventářem.

• čtyři přerušované vstupy – přerušované vstupy vám při
detekci vstupního stavu umožňují snímat řídicím
systémem konkrétní programový soubor (podprogram).

S řídicím systémem 1200R získáte ještě
větší možnosti kontroly:
• port programovacího/obslužného rozhraní (HMI) spolu
s portem Channel 0: nabízí nenákladné prostředky
skýtající port navíc, který můžete použít pro
programování osobním počítačem nebo k připojení
zařízení obslužného rozhraní k vašemu řídicímu systému;
• zvýšená flexibilita aplikace;
• snížené náklady systému: umožňují uživateli přímo
připojit místní rozhraní HMI a upotřebit další port pro
síť, připojení modemu, programování a ostatní zařízení;
• nevyžaduje konfiguraci: port DF1 Full Duplex, který má
při konfiguraci „Výchozí komunikace“ stejné parametry
jako Channel 0;
• pouze odezva: odesílání/příjem zpráv není dostupné;
komunikuje odezvou na komunikaci iniciovanou
připojeným zařízením.
S řídicím systémem MicroLogix 1200 budete připraveni
s přehledem zdolat aplikace farmaceutického, tiskařského,
potravinářského i nápojového průmyslu nebo například balení
či manipulaci s materiálem.

MICROLOGIX

1400

ROZŠÍŘENÉ PRVKY ZOHLEDŇUJÍCÍ VAŠE POTŘEBY

Řídicí systém MicroLogix 1400 od společnosti
Rockwell Automation doplňuje stávající řadu
MicroLogix malých programovatelných
logických řídicích systémů tím, že spojuje prvky,
které požadujete od řídicího systému
MicroLogix 1100, jako jsou protokol
Ethernet/IP, editování online a vestavěný displej
LCD, s rozšiřujícími funkcemi, jako je zvýšený
počet modulů I/O, rychlejší vysokorychlostní
čítač/PTO a schopnosti komunikace.
Využijte vestavěný displej LCD s podsvícením
k nastavení konfigurace sítě Ethernet,
zobrazování hodnot s plovoucí čárkou na
uživatelsky konfigurovatelném displeji,
zobrazení log OEM a prohlížení a úpravě
libovolných binárních či celočíselných prvků
souboru.
Programujte v programovacím softwaru
RSLogix™ 500 (verze 8.1 a novější) a také
novém programovacím softwaru RSLogix Micro.

Hlavní prvky a přínosy:

Další prvky:

Aplikace:

• 10 kB slov paměti pro uživatelské programování a 10 kB
slov pro paměť uživatelských dat;

• všeobecná průmyslová strojní zařízení (manipulace
s materiálem, balení, montáž atd.);

• až 128 kB pro protokolování dat a 64 kB pro receptury;

• stavební automatizace a různé typy vzduchotechniky;

• programujte pomocí softwaru RSLogix 500 nebo
RSLogix Micro.

• průmyslové řídicí systémy (ropný a plynový průmysl,
vody a kanalizace, elektrická energie);

• port sítě Ethernet vám poskytuje odesílání/příjem zpráv
P2P a schopnosti webového serveru a e-mailu;
• editování online vám umožňuje provádět změny
v příčkových logických funkcích za chodu programu;
• vestavěný displej LCD s podsvícením vám dává možnost
zobrazovat stav řídicího systému a modulu I/O
a poskytuje jednoduché rozhraní pro odesílání/příjem
zpráv a sledování a manipulaci bitů a celých čísel;
• rozšiřte možnosti své aplikace prostřednictvím podpory
až 7 rozšiřujících modulů I/O (1762 I/O) s využitím
144 diskrétních modulů I/O;
• až 6 vestavěných 100kHz vysokorychlostních čítačů
(v řídicích systémech se stejnosm. vstupy);
• 2 sériové porty s podporou protokolu
DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII.

• potraviny a nápoje;

Možnosti modulů I/O

• farmaceutika;

Pokud vestavěné moduly I/O řídicího systému MicroLogix
1400 vaší aplikaci nestačí, můžete přidat až sedm
digitálních a analogových rozšiřujících modulů I/O 1762
(také používaných řídicím systémem MicroLogix 1100
a 1200).

• komerční strojní zařízení (prodejní automaty, průmyslové
myčky a sušičky atd.).

MICROLOGIX

1500

VÝKONNĚJŠÍ, ROZŠIŘITELNĚJŠÍ

Získejte lepší přehled o své řídicí aplikaci prostřednictvím
zásuvného zařízení Data Access Tool (DAT). Budete moci
monitorovat a snadno měnit data bez potřeby počítače či
dodatečných výdajů na zařízení HMI.
Potřebujete-li vyspělou komunikaci, skener 1769-SDN
DeviceNet umožní řídicímu systému MicroLogix 1500
působit vůči zařízení DeviceNet jako master, slave nebo
peer. Kombinuje standardní funkce mastera zařízení
DeviceNet s posílenými výkonnostními prvky.

Prvky
• Tři základní volby včetně možnosti výběru elektrické
konfigurace obsahují:
• vstupy 120 V stříd. nebo 24 V stejnosm.;
• reléové a vysokorychlostní výstupy MOSFET;
• napájení 120–240 V stříd. nebo 24 V stejnosm.
• Podporuje až 14 kB vnitřní nevolatilní uživatelské paměti
pro složité aplikační programy.
• Typická doba skenu je menší než 1 milisekunda na 1 kB
uživatelského programu.

V dokonalém světě byste pokaždé věděli, co
se skrývá za dveřmi. Ve světě automatizace
vám řídicí systém Micrologix 1500 může
pomoci odhalit nové možnosti, které splní do
puntíku vaše očekávání.
S nejvýkonnějším členem řady MicroLogix získáte
bezkonkurenční výkon, možnosti a flexibilitu.
Vlastně si dokáže poradit s mnoha aplikacemi,
které tradičně vyžadují rozsáhlejší a dražší
řídicí systémy. S jeho vyjímatelným
procesorem, základními jednotkami
s vestavěnými moduly I/O a napájecím
zdrojem – a rozšířením díky modulu
1769 Compact I/O™ – v sobě řídicí systém
MicroLogix 1500 nese ty nejlepší prvky
modulárního systému v nízkonákladovém
provedení s malým obrysem.

• Existuje možnost rozšíření o více než 512 bodových
modulů I/O.
• Inovativní provedení bez stojanu jazýček-drážka snižuje
náklady systému a inventáře.
• Dva 20kHz vysokorychlostní čítače, každý s osmi režimy
provozu a dvěma vysokorychlostními výstupy s možností
konfigurace 20kHz sekvenčně pulzních výstupů (PTO)
nebo výstupů s modulovanou šířkou pulzu (PWM).

• Široké aplikační pokrytí prostřednictvím vestavěného
modulu I/O a až 16 modulů Compact I/O.
• Svorkovnice mají ochranu vůči sevření a vyjímatelné bloky
typu NEMA.
• Disponuje provozně modernizovatelným vyměnitelným
obslužným systémem.

1762 A 1769 I/O
MÍSTO SVÉHO ROZPOČTU NAVYŠTE KONTROLU

ZAŘÍZENÍ SÍŤOVÉHO ROZHRANÍ
KOMUNIKUJTE SPOLEHLIVĚ

Prostřednictvím rozhraní 1761-NET-ENI EtherNet/IP, rozhraní 1761-NET-DNI DeviceNet a vyspělého
převodníku rozhraní 1761-NET-AIC (AIC+) můžete řídicí systémy MicroLogix připojit k vícebodovým
sítím Ethernet, DeviceNet nebo DH-485. Stejně jako procesory MicroLogix lze i všechna tato zařízení
síťových rozhraní namontovat na lištu DIN nebo panel. Všechna jsou rovněž vyztužena s ohledem na
průmyslové využití, a dokáží tak splnit prakticky všechny požadavky na instalaci.
ETHERNETOVÁ ROZHRANÍ 1761-NET-ENI A 1761-NET-ENIW
Jak rozhraní ENI, tak rozhraní ENIW poskytují kompatibilitu s
protokolem EtherNet/IP, což umožňuje výměnu informací s
ostatními řídicími systémy Allen-Bradley Ethernet ve spojení P2P
a vylučuje potřebu zařízení typu master.

Modul 1762 I/O pro řídicí systém MicroLogix
1100, 1200 a 1400 se může pochlubit
modulárním provedením bez stojanu. Vyloučení
stojanu modulů I/O ze systému zvyšuje úspory
nákladů a snižuje potřebu vyměnitelných
součástí. Vnější provedení umožňuje modulům
montáž na lištu DIN nebo na panel. Otvory pro
západky a šrouby pro montáž na lištu DIN jsou
integrální součástí vnějšího provedení.

Modul 1769 Compact™ I/O je platforma I/O,
která nabízí v oboru nevídanou cenu a výkon.
Bohatou nabídkou modulů doplňuje a rozšiřuje
schopnosti řídicího systému MicroLogix 1500,
jelikož maximalizuje flexibilitu počtu a typu
modulů I/O. Modul Compact I/O poskytuje
vynikající platformu pro budoucí vylepšení.
Můžete si tedy spolu s rostoucími nároky
aplikace lehce zvolit potřebnou úroveň řízení.
Uplatněním nejnovější designové technologie
přináší nadstandardní výkon, výbornou
funkcionalitu a snadné používání, a to včetně:

Prvky:

Prvky:

• provedení bez stojanu vylučuje dodatečné náklady na
systém a nároky na inventář;

• inovační provedení bez stojanu snižuje náklady na systém
a potřebu inventáře;

• malý obrys šetří místo na panelu;

• modulární vysoce zahuštěné zakončení modulů I/O
snižuje nároky na místo na panelu;

• integrální vysokovýkonnostní sběrnice I/O;
• softwarové zajištění brání chybnému umístění v rámci
systému;
• hojná funkcionalita modulů I/O vyhovuje široké plejádě
aplikací;
• relé stříd./stejnosm., napětí 24 V stejnosm. a 120 V stříd.

• integrovaná vysokovýkonnostní sériová sběrnice I/O;
• hojná funkcionalita modulů I/O vyhovuje široké plejádě
aplikací;

PŘÍNOSY ROZHRANÍ ENI A ENIW
• Port 100 Base-T s vestavěnými kontrolkami LED umožňuje
připojení k vaší síti prostřednictvím libovolného standardního
ethernetového kabelu RJ45. Tyto kontrolky poskytují rovněž
jasnou viditelnost spojení a stavu přenosu/příjmu.
• Port RS-232 poskytuje izolaci a po spuštění automaticky nastaví
přenosovou rychlost, což mu umožní detekovat nastavení
komunikačního portu připojeného řídicího systému.
• Schopnost přinucení sítě Ethernet k přechodu na rychlost
10 Mb/s nebo 100 Mb/s a protokol half-duplex či full-duplex
(výchozí je Automatické vyjednávání).

1761- NET-DNI – ROZHRANÍ DEVICENET
• Odesílání/příjem zpráv P2P mezi řídicími systémy Allen-Bradley
a ostatními zařízeními pomocí protokolu DF1 Full-Duplex
(komunikace v reálném čase – bez nutnosti dotazování).
• Programování a monitorování online prostřednictvím sítě
DeviceNet.
• Pomocí DNI připojeného k modemu můžete volat libovolný
řídicí systém disponující protokolem DNI v síti DeviceNet.
PŘÍNOSY
• Využívá technologie producent/spotřebitel, která významně
snižuje míru provozu v síti, a tedy i účinnost a průchodnost dat. To
se projevuje v rychlejším získávání informací řídicím systémem
v rámci sítě – nebo jakoukoli kombinací zařízení hledající
informace.

• rozsáhlé aplikační pokrytí prostřednictvím 24 V stejnosm.
sink/source a 120/240 V stříd. modulů I/O, reléových
a analogových modulů I/O.

• Nabízí až 64 slov dat (32 vstupů, 32 výstupů, konfigurovatelných).
• DNI uchovává dotazováním napojeného řídicího systému
aktuálnost zmapovaných dat modulů I/O. Řídicí systém může
rovněž odesílat aktualizovaná data do DNI. DNI poté obstará
veškerou síťovou komunikaci.
• Umožňuje odesílání/příjem zpráv P2P mezi zařízeními, která
používají protokol Full-Duplex.
• Dovoluje vám zúročit výhody nejnovějších pokroků v oblasti komunikace.

1761- NET-AIC – VYSPĚLÝ PŘEVODNÍK ROZHRANÍ
• Poskytují přístup sítí DH-485 z libovolného zařízení kompatibilního s protokolem DH-485 a obsahující port RS-232, včetně všech řídicích systémů MicroLogix, procesorů SLC
a zařízení obslužného rozhraní Allen-Bradley PanelView™.
• Zajištěním izolace veškerých portů posiluje stabilitu sítě
a ochranu připojeným zařízením.
• Schopnost automatické přenosové rychlosti přináší snadnější
nastavení systému.
TM

• čelní vyjímání/vkládání snižuje dobu prvotní montáže
systému a výměny produktů;

PŘÍNOSY POUZE ROZHRANÍ ENIW
• Stránky v pevném formátu jsou lehce upravitelné pomocí nové
utility ENIW, bez potřeby programovacích schopností obslužného
rozhraní.
• Domovská stránka poskytuje uživatelům definované odkazy na
adresy URL a většina stránek nabízí definované názvy stránek.
• Čtyři stránky se zobrazením dat dávají možnost zobrazení dat
uživatelského textu a celých čísel/hodnot s plovoucí čárkou a také
zápis dat do připojeného řídicího systému. Zápis dat lze ochránit
heslem (jedno heslo na stránku). Stránky se zobrazením dat
poskytují pro uživatele volitelný interval aktualizace a načasování
aktualizace (signalizace komunikace).
• Stránka událostí nabízí protokol událostí složený až z 50
řetězcových prvků.

PŘÍNOSY
• Poskytuje jednoduché, nenákladné řešení pro připojení zařízení
RS-232 k síti DH-485.

• Nabízí dvě oddělená připojení RS-232 – jeden 9kolíkový
D-shell a jeden 8kolíkový mini DIN – pro ochranu připojených
zařízení, která mohou mít různé napájecí zdroje, a 6kolíkové
připojení Phoenix RS-485 pro vícebodové spojení.
• Umožňuje propojení řídicích systémů pomocí protokolů
DF1 Half-Duplex „master/slave“.
• Napájí se pomocí 8kolíkového mini DIN z řídicího systému
MicroLogix nebo z externího napájecího připojení.

PROGRAMOVACÍ SOFTWARE
RSLOGIX 500/RSLOGIX MICRO

VÝKONNÉ, FLEXIBILNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Programovací balíky RSLogix pomáhají zpříjemnit správu programu napříč hardwarovými platformami
a usnadnit integraci systému. Konkrétně balíky RSLogix 500 a RSLogix Micro nabízejí následující:
ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA:

•
•
•
•

Společnost Rockwell Automation soustavně
usiluje o to, aby vám přinášela ty nejlepší
aplikačně vývojové výrobky, a napomohla vám
tak maximalizovat výkon, ušetřit dobu vývoje
projektu a snížit celkové náklady na vlastnictví
vašeho systému.
Programovací softwary RSLogix 500 a nově
vyvinutý RSLogix Micro jsou dva produkty,
které vám umožňují vytvářet, měnit a sledovat
aplikační programy pro řadu řídicích systémů
Allen-Bradley MicroLogix. Tyto programovací
výrobky obsahují funkce, které šetří čas
a zvyšují produktivitu, čímž vám dávají
možnost vytěžit z našich produktových řad
řídicích systémů, pohonů a obslužných
rozhraní maximum.

vytváření aplikačních programů bez obav z chyb syntaxe;
navigace a oprava chyb dle potřeby;
sdílení jednotného kódu prostřednictvím podpůrné knihovny;
rychlé kopírování nebo přesun instrukcí v rámci projektu nebo z jednoho projektu do druhého.

ZVÝŠENÉ ÚSPORY ČASU:

• vytváření a modifikace Speed Logix prostřednictvím editování příčkové logiky systémem drag-and-drop
– obsahuje příklady aplikace k urychlení vývoje v rámci úloh jednotného řízení.
LEPŠÍ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

•
•
•
•
•

editování za chodu řídicího systému zrychluje testování a řešení problémů;
detekce vložených, smazaných, přesunutých či změněných rozdílů od původního programu;
rychlé vyhledání problémových oblastí a snadná výměna adres a textu;
zkoumání stavu nezávislých dat současně v jednom okně;
přístup ke konfiguracím modulů I/O skrze jednoduché „ukázání a klepnutí“.

ZVÝŠENÁ HODNOTA INVESTICE:

• snadné importování a exportování projektů z programovacího produktu Rockwell Software MS-DOS;
• lehce opětovně použitelný kód vyvinutý pro systém MicroLogix;
• přizpůsobení řídicího systému RSLogix a integrace do aplikace Microsoft Office a dalších aplikací;

programovací software RSLogix 500 je ideální pro řídicí systémy MicroLogix i SLC. RSLogix Micro je nový
cenově příznivý softwarový balík pro programování řídicího systému MicroLogix. Oba softwarové programy
jsou multifunkční a navržené k zefektivnění vašich celkových vývojových a zaváděcích procesů.

OBSLUŽNÉ ROZHRANÍ

C200

VIZUALIZACE NA ÚROVNI KOMPONENTY

• Funkční klávesy nebo kombinace číselných a funkčních kláves
• 2” monochromatický grafický displej
• Sériová komunikace

C300
• Dotyková obrazovka nebo kombinace číselných/funkčních kláves
• 3” monochromatický, grafický displej
• Sériová komunikace

C600

Pokud požadujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale se sníženými náklady,
objevte řadu obslužných rozhraní Allen-Bradley
PanelView™ Component od společnosti Rockwell
Automation. Využijte výhody nových prvků terminálu PanelView Component, jako jsou vestavěný programovací software a integrované
montážní svorky. Podpoříte tak růst produktivity
a posílení správy a současně si užijete pohodlí
a účinnosti nákupu od jednoho dodavatele.

Upřednostňovaná integrace s řadou programovatelných řídicích systémů Allen-Bradley
MicroLogix™ vám nabízí ideální řídicí a vizualizační řešení pro širokou škálu aplikací. Pokud potřebujete produkt, který lze snáze instalovat, pochopit a obsluhovat, terminál PanelView Component
vám přináší kompletní řadu displejů, s rozměrem
od 2” do 10”, se základními funkcemi dle vašich
potřeb, v kompaktním a snadno pochopitelném
vnějším provedení.

• Dotyková obrazovka
• 6” monochromatický nebo STN barevný displej
• Sériová a ethernetová komunikace

C1000
• Dotyková obrazovka
• 10” TFT barevný displej
• Sériová a ethernetová komunikace

