Seria
Model
Pamięć

1761

1763

1762

1766

1764-LSP, 1764-LRP

MicroLogix 1000

MicroLogix 1100

MicroLogix 1200

MicroLogix 1400

MicroLogix 1500

1 kB

4 kB / 4 kB z możliwością
konfiguracji

Program/dane
użytkownika

MICROLOGIX

4 kB / 2 kB z możliwością 10 kB / 10 kB z możliwością 3,6 kB / 4 kB z możliwo- 10 kB / 4 kB z możliwością konfiguracji
ścią konfiguracji
konfiguracji
konfiguracji
Rejestracja danych: do 128 kB Receptury: Pamięć
Rejestracja danych: do128 kB
—
48 kB
* Receptury: do 64 kB
programu użytkownika
* Receptury: do 64 kB

Pamięć do rejestracji danych/
receptury

—

Zapasowa kopia danych w
pamięci EEPROM

—

—

√

—

—

Podtrzymanie bateryjne

—

√

—

√

√

Moduł pamięci "beckup"

Dostępny tylko za pomocą
programatora ręcznego

√

√

√

√

do 32

16

Do 40

32

Do 28

—

do 80

do 136

do 144

do 540

—

—

—

—

Przy użyciu modułu 1769 SDN

5 wbudowanych

2 wbudowane, możliwość
rozbudowy do 16

możliwość rozbudowy do
24

6 wbudowanych, możliwość
rozbudowy do 28

możliwość rozbudowy do 128

Potencjometry regulacyjne

—

2 cyfrowe

2

2 cyfrowe

2

Regulator PID

—

√

√

√

√

1 x 6,6 kHz

1 x. 40 kHz

1 x. 20 kHz

6 x 100 kHz

2 x 20 kHz

—

√

√

√

√

Cyfrowe WE/WY
Wbudowane
Maksymalna ilość we/wy
po rozbudowie
Rozproszone moduły WE/WY
Dodatkowa funkcjonalność
Sygnały analogowe

Szybki licznik
(z wejściami 24 V prądu stałego)
Zegar czasu rzeczywistego
Pozycjonowanie: Impulsy z modulacją szerokości / Impulsy o częstotliwościach definiowanych zakresowo
Sterowanie jednoosiowym serwonapędem
Narzędzia dostępu do danych

—
—
—

3 x 40 kHz z modulacją PWM
2 x 40 kHz
1 x 20 kHz
lub 100 kHz z modulacją PTO
2 x 20 kHz (wersja DC FET)
(wersja DC FET)
(wersja DC FET)
(wersja DC FET)
Za pomocą wbudowanego Za pomocą wbudowanego Za pomocą wbudowanego
Za pomocą wbudowanego wyjścia PTO (FET)
wyjścia PTO (FET)
wyjścia PTO (FET)
wyjścia PTO (FET)
Wbudowany wyświetlacz LCD
—
Wbudowany wyświetlacz LCD
√

Obsługa matematyki zmiennoprzecinkowej

—

√

√

√

√

Oprogramowanie
Oprogramowanie RSLogix 500
i RSLogix Micro
Komunikacja

√

√

√

√

√

Edycja w trybie online

—

√

—

√

—

(1) – złącze 8-pinowe
Mini DIN
(1) złącze 8-pinowe
Mini DIN (R)

(1) – złącze 9-pinowe
(bez izolacji)
(1) – złącze 8-pinowe
Mini DIN (izolowane, połączone z portem RS485)

(1) – złącze 8-pinowe
Mini DIN
(1) – złącze 8-pinowe
i (1) – złącze izolowane
Mini DIN
9-pinowe

Porty RS-232

(1) – złącze 8-pinowe
(1) – złącze 8-pinowe
Mini DIN (izolowane,
Mini DIN (izolowane,
połączone z portem RS485) połączone z portem RS485)
—

(1) złącze 8-pinowe
Mini DIN (RS-232)

—

(1) – złącze 8-pinowe
Mini DIN (izolowane- RS232)

—

z modułem 1761-NET-DNI

z modułem 1761-NET-DNI

z modułem 1761-NET-DNI

z modułem 1761-NET-DNI

z modułem 1761-NET-DNI

—

—

—

—

z modułem 1769-SDN

Sieć Ethernet

z modułem 1761-NET-ENI

DH-485

z modułem 1761-NET-AIC

wbudowany, z modułem
1761-NET-ENI
Bezpośrednio z portu combo
wykorzystuje moduł
1763-NC01

Porty RS-485
DeviceNet Peer to Peer/Slave
Skaner DeviceNet

DF1 Half-Duplex
Master/Slave, Radio Modem

wbudowany, z modułem
z modułem 1761-NET-ENI
1761-NET-ENI
Bezpośrednio z portu combo,
wykorzystuje moduł
z modułem 1761-NET-AIC
1763-NC01

z modułem 1761-NET-ENI
z modułem 1761-NET-AIC

Tylko slave

√

√

√

√

Protokół Modbus RTU

—

Master/Slave

Master/Slave

Master/Slave

Master/Slave

Protokół ASCII

—

√

√

√

√

Protokół DNP3

—

—

—

Tylko jako slave

—

√

√

√

√

√

MICROLOGIX™

Zasilanie
120/240 VAC, 24 VDC
Atesty

umieszczony w wykazie cULus, CE, klasa I grupa 2 wg oznaczeń NEC

* Rozmiar pamięci dla rejestracji danych jest pomniejszony o rozmiar pamięci receptur.

Nazwy: Allen-Bradley, Compact I/O, CompactLogix, MicroLogix, PanelView, SLC 500, RSLogix 500
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DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA I NA KAŻDĄ KIESZEŃ

MICROLOGIX

MOC. WYDAJNOŚĆ. WEWNĘTRZNY SPOKÓJ.

Dodatkowo sterowniki MicroLogix 1100, 1200, 1400
i 1500 mają:
• wbudowane protokoły Modbus RTU Master
i Modbus RTU Slave

Rodzina sterowników MicroLogix.

• obsługę protokołów DF1 Half-Duplex Master oraz
DF1 Radio Modem

Na współczesnym rynku konkurencja jest większa niż
kiedykolwiek. Rozwój firmy w takich warunkach jest możliwy
tylko dzięki stosowaniu najlepszych na świecie narzędzi
i technologii. Na całym świecie firmy potrzebujące
kompaktowych sterowników spoglądają na Allen-Bradley®
MicroLogix™ – rodzinę sterowników firmy Rockwell Automation.

• pełną obsługę kodów ASCII (odczyt/zapis)
• sterowniki MicroLogix 1100 i 1400 mają wbudowany port
EtherNet/IP do wymiany komunikatów w sieci równorzędnej
• sterowniki MicroLogix 1200R, MicroLogix 1400
i MicroLogix 1500 LRP mają dodatkowy port szeregowy

1200

1000
1400

Rozszerz swoje horyzonty.
Dzięki szerokiej gamie WE/WY – od wbudowanych do
modułowych – sterowniki MicroLogix łączą dużą szybkość
przetwarzania WE/WY z możliwościami rozbudowy
o dodatkowe moduły do wymaganej liczby sygnałów. Dzięki
sterownikom MicroLogix 1100, 1200 i 1400 możesz korzystać
z wygody używania tych samych modułów WE/WY 1762.

Zrelaksuj się. Firma Rockwell
Automation jest z Tobą

Sięgnij po światowej klasy usługi
i wsparcie

Nie zapominaj, że te sterowniki noszą znak
Allen-Bradley – wiarygodnej marki w automatyce
przemysłowej od ponad stu lat. Dzięki firmie Rockwell
Automation przekonasz się o korzyściach płynących z:

Każdy produkt oferowany przez firmę Rockwell Automation
jest gwarancją satysfakcji klienta. Poza tym, że oferujemy
sprzedaż na skalę światową i pomoc personelu technicznego,
tysiące naszych ekspertów w dziedzinie automatyki
zapewniają wsparcie dla klientów. Ponadto, nikt nie ogranicza
Cię do korzystania z usług tylko jednego dostawcy. Nasz
program zbierania opinii w elastyczny sposób uwzględnia
informacje o poszczególnych produktach i technologiach
dostarczanych przez naszych podwykonawców, co stanowi
uzupełnienie naszej własnej opinii. Umożliwia to
wykorzystywanie zasobów jeszcze większej gamy produktów
i usług globalnych.

• rygorystycznych standardów jakości
• najnowszych osiągnięć technologicznych
• globalnego zasięgu i lokalnej dystrybucji
• niedoścignionej jakości obsługi klienta

1100

• wewnętrznego spokoju

1500
Można wybierać spośród pięciu wersji sterowników, które
oferują liczne funkcje odpowiednie do różnorodnych
zastosowań.

Łatwa komunikacja
Bez względu na to, jakie masz wymagania dotyczące
komunikacji między urządzeniami automatyki, potrafimy
zaspokoić każde z nich. Znalezienie sterownika
odpowiedniego dla Twoich potrzeb w dziedzinie
komunikacji między urządzeniami jest łatwe, skoro masz do
dyspozycji pełną ofertę – począwszy od sterowników
MicroLogix 1100 i 1400 z wbudowaną obsługą sieci

EtherNet/IP, a skończywszy na szerokiej gamie interfejsów
sieciowych.
Wszystkie typy sterowników MicroLogix zapewniają:
• Co najmniej jeden wbudowany port RS-232C,
z obsługą sieci DF1 Full-Duplex, DF1 Half-Duplex
Slave i sieci DH-485
• Komunikację z komputerami PC, interfejsy dla operatora
i innych sterowników PLC, a nawet więcej, zarówno przez
protokoły DeviceNet i Ethernet, jak również przez otwarty
protokół komunikacji punkt–punkt i protokoły SCADA.

MICROLOGIX

1000

NISKIE KOSZTY. DUŻE MOŻLIWOŚCI.

• Komunikacja za pomocą interfejsu RS-232 zapewnia łatwą
łączność z komputerem PC, pozwala na wczytywanie
programu, pobieranie danych i monitorowanie, używając do
tego wielu różnych protokołów, łącznie z DF1 Full-Duplex.
• Dzięki obsłudze protokołu RTU Slave, przy użyciu protokołu
DF1 Full-Duplex Slave możliwa jest komunikacja urządzenia
nadrzędnego z urządzeniami podrzędnymi (maks. 254) za
pomocą modemów radiowych, modemów linii
dzierżawionych lub łączy satelitarnych.
• Przesyłanie komunikatów w sieci peer-to-peer pozwala
połączyć ze sobą maks. 32 sterowniki w sieci DH-485
(za pomocą modułu 1761-NET-AIC).
• Zaawansowane sieci komunikacyjne, włącznie z sieciami
DeviceNet i EtherNet/IP przy użyciu modułów
komunikacyjnych 1761-NET-DNI i 1761-NET-ENI.
• Sterowniki zasilane napięciem wejściowym 24 VDC mają
wbudowany szybki licznik (o częstotliwości 6,6 kHz).

Szukasz kompaktowego, niedrogiego
mikrosterownika? To, czego potrzebujesz, znajdziesz
w sterownikach MicroLogix 1000.
Te niewielkie, łatwo programowalne sterowniki
oferują kilka wariantów konfiguracji WE/WY i są
dostępne w 17 różnych modelach. Zajmowane przez
nie miejsce to zaledwie 120 mm x 80 mm x 40 mm,
sterowniki MicroLogix 1000 do ciasnych miejsc,
w których trzeba wykorzystać do 32 WE/WY.
Otrzymasz szybki sterownik z zaawansowanymi
możliwościami pracy w sieci i szeroki wachlarz
rozwiązań w dziedzinie sterowania.

Korzyści
Sterownik PLC MicroLogix 1000 może obsługiwać wiele
różnych aplikacji dla maks. 32 WE/WY, wykorzystując
niewielką część przestrzeni, którą zająłby standardowy
sterownik, a w dodatku kosztuje tylko niewielką jego część.
Oto kilka powodów, dlaczego wybierając nasze sterowniki,
możesz mieć całkowitą pewność:
• Pamięć 1 kB na programy i dane, skonfigurowana fabrycznie,
aby ułatwić programowanie (bitów, liczb całkowitych,
zegarów, liczników itp.).
• Szybkie przetwarzanie zapewnia typową długość cyklu
programu wynoszącą 1,5 ms dla programu składającego się
z 500 rozkazów.
• Wbudowana pamięć EEPROM zachowuje cały program
drabinkowy i dane w przypadku utraty zasilania sterownika,
co eliminuje konieczność korzystania z awaryjnego zasilania
z baterii lub odrębnych modułów pamięci.
• Konfigurowalne wejścia pozwalaja na pracę z urządzeniami
typu NPN i PNP, a wyjścia zapewniają izolację w układach
pracujących z różnym standardem napięcia.

• Regulowane wejściowe filtry umożliwiają dostosowanie czasu
odpowiedzi wejścia i tłumienie szumów zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami.
• Certyfikaty organizacji nadzorczych dla rynku światowego
(CE, C-Tick, UL, c-UL, włączając standard dla lokalizacji
niebezpiecznej – klasa 1 grupa 2).

Elastyczne WE/WY
Wyczerpujące specyfikacje dotyczące systemów wejścia
i wyjścia zapewniają elastyczne rozwiązania w dziedzinie
sterowania.
• Obsługiwane sygnały wejściowe: sygnały binarne i analogowe
(prądowe lub napięciowe).
• Sygnały wyjściowe i elementy, które można podłączyć do
wyjścia: przekaźniki, triaki, tranzystory MOSFET i sygnały
analogowe (prądowe lub napięciowe).
• Dostępne są zarówno sterowniki zasilane prądem przemiennym,
jak i stałym.

Użycie systemów sterujących MicroLogix 1000 umożliwia pracę
w sieciach na terenie zakładu i pozwala ograniczać problemy
z produkcją. Łatwo się przekonać, że sterownik MicroLogix 1000
jest idealny do wielu zastosowań, począwszy od aplikacji wodnściekowych i systemów SCADA, a skończywszy na pakowaniu
i obróbce materiałów.

MICROLOGIX

1100

KOMUNIKACJA. STEROWANIE. WIZUALIZACJA.

Dodatkowa funkcjonalność:
• wbudowany szybki licznik o częstotliwości 40 kHz
(w sterownikach z wejściami prądu stałego)

Dzięki edycji w trybie online i wbudowanemu portowi
EtherNet/IP o przepustowości 10/100 Mb/s,
służącemu do przekazywania komunikatów w sieci
peer-to-peer, sterownik MicroLogix 1100 dodaje do
oferty produktów z rodziny MicroLogix lepszą
łączność i nowe zastosowania. Wbudowany ekran
LCD nowej generacji wyświetla stan sterownika, stan
WE/WY i komunikaty dla operatora, umożliwia
operacje na bitach i liczbach całkowitych i oferuje
funkcjonalność dla cyfrowych potencjometrów
regulacyjnych.

Najważniejsze funkcje i korzyści
• Wbudowany port EtherNet/IP o przepustowości
10/100 Mb/s do przesyłania komunikatów w sieci
peer-to-peer oferuje użytkownikom szybką łączność
między sterownikami, z możliwością uzyskania zdalnego
dostępu, monitorowania i programowania z dowolnego
miejsca, w którym dostępna jest sieć Ethernet.
• Edycja w trybie online – można wprowadzać modyfikacje
programu w trakcie jego działania, co umożliwia doskonałe
skonfigurowanie operacyjnego systemu sterującego,
łącznie z pętlami procesów PID. Pozwala to nie tylko
ograniczyć czas potrzebny na rozruch systemu, ale też jest
pomocne w wykrywaniu i usuwaniu błędów.
• Wbudowany serwer WWW umożliwia użytkownikowi
konfigurację danych ze sterownika, tak aby były one
wyświetlane na stronie internetowej.
• Izolowany port typu combo dla interfejsów RS-232
i RS-485 umożliwia działanie w wielu różnych
protokołach dla sieci typu punkt–punkt i innych.
• Wbudowany ekran LCD umożliwia użytkownikowi
monitorowanie danych znajdujących się w sterowniku,
ewentualną modyfikację tych danych oraz współpracę
z programem sterującym. Wyświetla stan wbudowanych
WE/WY i funkcje sterownika oraz działa jak para
cyfrowych potencjometrów regulacyjnych, umożliwiając
użytkownikowi konfigurację i modyfikację programu.

• dwa wbudowane wyjścia 40 kHz z impulsami PTO
i PWM (w sterownikach z wyjściami prądu stałego)
• dwa wbudowane wejścia analogowe (0–10 VDC,
rozdzielczość 10 bitów)
• prosty interfejs operatora do obsługi komunikatów
i wejścia dla danych w postaci bitów lub liczb całkowitych
• pamięć o pojemności 4000 słów na programy
użytkownika i 4000 słów na dane
• do 128 kB na rejestrację danych i 64 kB receptury

Możliwości obsługi WE/WY
Do prostych zastosowań wystarczy użyć wbudowanych
WE/WY sterownika. Każdy sterownik ma 10 wejść
cyfrowych, 6 wyjść cyfrowych i 2 wejścia analogowe,
z możliwością dodania wejść i wyjść cyfrowych,
analogowych dla czujników RTD i modułów termopar, tak
aby dostosować sterownik do wykonywanych zadań. Wersja
sterownika z wejściem prądu stałego ma szybki licznik,
natomiast wersja z wyjściem prądu stałego jest wyposażona

w dwa wyjścia sygnałów PTO (impulsy o definiowanych
zakresowo częstotliwościach) i PWM (sygnały z modulacją
szerokości impulsu), które umożliwiają sterownikowi
obsługę podstawowych aplikacji pozycjonująych.
Sterownik MicroLogix 1100 obsługuje również
rozbudowane moduły WE/WY. Aż do czterech modułów
WE/WY typu 1762 (również stosowanych w sterownikach
MicroLogix 1200 i 1400) można dodać do modułu
bazowego, zapewniając elastyczność aplikacji i obsługę
do 80 WE/WY.

Zastosowania
Sterownik MicroLogix 1100 jest idealny do wielu różnych
zastosowań. Jest on szczególnie dobrze przystosowany do
wymagań protokołu SCADA RTU, zastosowań
w maszynach do pakowania i obróbki materiałów. Pamięć
na dane dziennika zdarzeń i instrukcji jest jeszcze większa
niż w modelu MicroLogix 1500. Sterownik MicroLogix
1100 może być z powodzeniem używany do zdalnego
monitoringu i aplikacji, które używają dużo pamięci, ale
potrzebują ograniczonej liczby WE/WY.

MICROLOGIX

1200

ZWIĘKSZONA FUNKCJONALNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI

• Moduły pamięci i zegara czasu rzeczywistego –
Zapasowa kopia danych z pamięci zapewnia ochronę
i możliwość bezpiecznego przenoszenia programów
i danych. Zegar czasu rzeczywistego umożliwia łatwą
obsługę aplikacji z harmonogramem czasowym i można
go synchronizować z zewnętrznym źródłem, używając
instrukcji w kodzie programu.

Sterownik MicroLogix 1200 to bogactwo funkcji
i opcji przeznaczonych do obsługi szerokiego
zakresu aplikacji.
Dostępny w wersji z 24 i 40 WE/WY, których
liczbę można powiększyć, dodająć moduły
WE/WY. Rezultatem jest większa możliwość
obsługi sygnałów, większa elastyczność aplikacji
i możliwość rozbudowy przy niższych kosztach
i mniejszej liczbie modułów zapasowych.
System operacyjny, który można aktualizować,
gwarantuje posiadanie zawsze najnowszych
funkcji bez konieczności wymiany sprzętu.
Oprogramowanie narzędziowe do sterownika
można łatwo aktualizować, pobierając pliki ze
strony internetowej.

Najważniejsze funkcje i korzyści

• Cztery wejścia do obsługi przerwań – Wejścia do obsługi
zgłaszanych przerwań umożliwiają sterownikowi
przeszukiwanie konkretnego pliku z programem
(procedurą) po wykryciu przerwania zgłaszanego przez
czujnik lub urządzenie.

• Cztery wejścia zatrzaskowe lub wykrywające impulsy –
Wejścia zatrzaskowe umożliwiają sterownikowi
wychwytywanie i przetrzymywanie krótkich
(mikrosekundowych) sygnałów.

Sterownik 1200R zapewnia jeszcze
większe możliwości sterowania

• Szybki licznik 20 kHz – Wbudowany, niezależny, szybki
licznik wykorzystuje 32-bitowy rejestr do operacji
o zwiększonym zakresie, ma 8 trybów działania
i obsługuje bezpośrednie sterowanie wyjścia, niezależnie
od skanowania programu.

• W pełni funkcjonalny dodatkowy port komunikacyjny.
Niedroga możliwość uzyskania dodatkowego portu, który
można wykorzystać do programowania przy użyciu
komputera PC lub do podłączenia interfejsu operatora do
sterownika.

• Programowalna funkcja wyłącznika krańcowego –
Umożliwia skonfigurowanie szybkiego licznika tak, aby
funkcjonował jak programowalny wyłącznik krańcowy lub
przełącznik obrotowy.

• Zwiększona elastyczność aplikacji

• Regulacyjne potencjometry – Dwa wbudowane
analogowe potencjometry o kącie obrotu 270 stopni
z wyjściem cyfrowym (o zakresie 0–250) pozwalają
szybko i łatwo dostrajać zegary, liczniki, zadane wartości
i wiele innych parametrów i urządzeń.
• Bezpieczeństwo danych zawartych w programie –
Ochrona pobieranych plików z danymi umożliwia
kontrolerowi ponowne wczytywanie programu bez
zastępowania chronionych danych.
• Pliki z danymi zmiennoprzecinkowymi – Można tworzyć
pliki z danymi, które zawierają do 256 wartości zmiennoprzecinkowych, określonych standardem IEEE-754 .

Możliwości konfiguracji modułów WE/WY
Jeśli do swobodnego wykonywania zadań nie wystarczają
wbudowane WE/WY sterownika MicroLogix 1200, można
wykorzystać cyfrowe i analogowe moduły rozszerzenia
(maksymalnie 6 modułów). Moduły rozszerzeń serii 1762
są takie same dla sterowników MicroLogix 1100 i 1400,
a bezkasetowa konstrukcja eliminuje dodatkowe koszty
systemu i problemy z gromadzeniem dodatkowych
elementów.

• Niższe koszty: umożliwiają użytkownikom bezpośrednie
łączenie się z lokalnym interfejsem HMI, dzięki czemu
pozostałe porty można wykorzystać do pracy w sieci,
połączeń modemowych, programowania lub przeznaczyć
dla innych urządzeń
• Nie wymaga konfiguracji: Port DF1 Full Duplex ma takie
same parametry jak port Channel 0 z aktywną opcją
konfiguracji „Domyślne ustawienia komunikacji”
(„Default Comms”)
• Tylko udzielanie odpowiedzi: Wymiana komunikatów
nie jest możliwa. Komunikacja odbywa się przez
udzielanie odpowiedzi na komunikaty z urządzenia, które
podłączono do sterownika.

Sterownik MicroLogix 1200 zapewnia ciągłą gotowość
i ułatwia automatyzację w takich branżach jak:
farmaceutyka, drukowanie, branża spożywcza i napoje,
opakowania.

MICROLOGIX

1400

ROZBUDOWANE FUNKCJE TO ODPOWIEDŹ NA TWOJE POTRZEBY

Serownik MicroLogix 1400 firmy Rockwell
Automation uzupełnia już istniejącą rodzinę
małych sterowników programowalnych MicroLogix,
łącząc funkcje, których wymagasz od sterownika
MicroLogix 1100, takie jak: obsługa sieci
Ethernet/IP, edycja w trybie online i wbudowany
wyświetlacz LCD, oraz funkcje rozszerzone, takie
jak: więcej WE/WY, szybki licznik o większej
prędkości, szybsze impulsy PTO i większe
możliwości komunikacji.
Wykorzystuj wbudowany wyświetlacz LCD
z podświetleniem, aby obejrzeć konfigurację sieci
Ethernet, pokazywać wartości
zmiennoprzecinkowe na wyświetlaczu, wyświetlać
logo producenta maszyny oraz przeglądać
i modyfikować dowolne dane.
Programuj przy użyciu oprogramowania
RSLogix™ 500 (w wersji 8.1 lub wyższej)
i nowego oprogramowania RSLogix Micro.

Dodatkowa funkcjonalność

Zastosowania

• Pamięć o pojemności 10 000 słów na programy
użytkownika i 10 000 słów na dane

• Maszyny przemysłowe (obróbka materiałów, pakowanie,
montaż itp.)

• Do 128 kB na zapis w dzienniku zdarzeń i 64 kB na
receptury

• Automatyka budynkowa, klimatyzacja i wentylacja

Główne cechy i korzyści
• Port Ethernet umożliwia wysyłanie wiadomości, obsługę
serwera WWW i poczty elektronicznej.
• Edycja w trybie online umożliwia wprowadzanie
modyfikacji do logiki drabinkowej w trakcie działania
programu.
• Wbudowany, podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia
przeglądanie stanu sterownika, WE/WY i oferuje prosty
interfejs do obsługi komunikatów, przeglądania i operacji
na bitach i liczbach całkowitych.
• Można rozszerzyć zastosowania dzięki obsłudze
7 modułów rozszerzeń (seria 1762) uzyskując aż 144
WE/WY
• Do 6 wbudowanych szybkich liczników o częstotliwości
100 kHz (w sterownikach z wejściami stałoprądowymi)
• 2 porty szeregowe z obsługą protokołów
DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII

• Programowanie przy użyciu oprogramowania RSLogix
500 lub RSLogix Micro

• Systemy SCADA (ropa i gaz, woda i ścieki oraz zasilanie
elektryczne)
• Branża spożywcza
• Farmacja

Możliwości obsługi WE/WY
Jeśli do wykonywania zadań nie wystarczają wbudowane
interfejsy WE/WY w sterowniku MicroLogix 1400, dołącz
maks. siedem – wybranych spośród analogowych lub
cyfrowych modułów WE/WY (używanych również
w sterownikach MicroLogix 1100 i 1200).

• Maszyny do zastosowań komercyjnych (automaty, myjki
przemysłowe i suszarki itp.)

MICROLOGIX

1500

WIĘKSZA MOC. WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY.

Uzyskaj lepszy wgląd w swoją aplikację dzięki wpinanemu
urządzeniu DAT – narzędziu dostępu do danych.
Będziesz w stanie monitorować i łatwo zmieniać dane bez
konieczności użycia komputera i bez dodatkowych
wydatków na urządzenie HMI.
Jeśli potrzebujesz zaawansowanej komunikacji, odpowiedzią
jest skaner 1769-SDN DeviceNet, który umożliwia
sterownikowi MicroLogix 1500 funkcjonowanie jako
urządzenie master, slave lub peer-to-peer w sieci DeviceNet.
Łączy standardową funkcjonalność urządzenia master
w sieci DeviceNet z rozbudowanymi funkcjami.

Główne cechy:
• Trzy podstawowe opcje, łącznie z wyborem konfiguracji
elektrycznych, obejmujących:
• Wejścia 120 VAC lub 24 VDC
• Wyjścia przekaźnikowe i z szybkimi tranzystorami
MOSFET
• Zasilanie napięciem 120–240 VAC lub 24 VDC
• Obsługa do 14 kB nieulotnej pamięci użytkownika
(wbudowanej) dla złożonych programów aplikacyjnych

W idealnym świecie łatwo byłoby zgadnąć, co
znajduje się za następnymi drzwiami. W świecie
automatyki kontroler MicroLogix 1500 pomoże Ci
otworzyć się na nowe możliwości i z łatwością
poprowadzić tam, dokąd chcesz iść.
Jest to najlepszy produkt z rodziny sterowników
MicroLogix – otrzymujesz niedoścignioną
wydajność, moc i elastyczność. W rzeczywistości
ma on więcej zastosowań niż inne kontrolery,
większe i droższe. Posiada wymienny procesor,
jednostki bazowe z wbudowanymi WE/WY
i zasilacz oraz możliwości rozbudowy dzięki
platformie 1769 Compact I/O ™. Sterownik
MicroLogix 1500 zawiera wszystkie funkcje
systemu modułowego w taniej, małej obudowie.

• Typowy czas realizacji programu wynosi 1 milisekundę na
każdy 1 kB programu użytkownika
• Rozszerzalny do ponad 512 WE/WY
• Innowacyjna, bezkasetowa konstrukcja obniża koszty
związane z systemem i modułami zapasowymi
• Dwa szybkie liczniki, każdy o częstotliwości 20 kHz,
z ośmioma trybami pracy oraz dwa szybkie wyjścia, które
można konfigurować, albo wyjścia impulsowe
o definiowanych zakresowo częstotliwościach (PTO)
lub z modulacją szerokości impulsu (PWM)

• Szeroka gama zastosowań dzięki wbudowanym
interfejsom WE/WY i modułom Compact I/O
(do 16 modułów)
• Wymienne listwy zaciskowe są zabezpieczone przed
przypadkowym dotknięciem drutu pod napięciem.
Są wykonane zgodnie z wymogami NEMA.
• System operacyjny z możliwością aktualizacji.

MODUŁ 1762 ORAZ MODUŁ
WE/WY 1769

WZROST TWOICH MOŻLIWOŚCI STEROWANIA,
NIE KOSZTÓW

URZĄDZENIA Z INTERFEJSEM
SIECIOWYM

KOMUNIKACJA

Dzięki interfejsom 1761-NET-ENI EtherNet/IP, 1761-NET-DNI DeviceNet i 1761-NET-AIC Advanced
Interface Converter (AIC+) można podłączyć sterowniki MicroLogix do wielogałęziowej sieci
Ethernet, DeviceNet lub DH-485. Tak samo jak urządzenia MicroLogix, każdy z tych interfejsów
można montować na szynie DIN lub w szafie. Każdy interfejs ma też wzmocnioną obudowę,
co pozwala uniknąć problemów przy montowaniu.
INTERFEJS SIECI ETHERNET DLA MODUŁÓW 1761-NET-ENI I 176-NET-ENIW
Zarówno interfejs ENI, jak i ENIW zapewnia kompatybilność z sieciami
EtherNet/IP, umożliwiając wymianę informacji z pozostałymi sterownikami
marki Allen-Bradley z interfejsem Ethernet w relacji równorzędnej,
eliminując potrzebę korzystania z urządzenia nadrzędnego.

Moduły 1762 dla sterowników MicroLogix 1100,
1200 i 1400 mają wygodną konstrukcję.
Wyeliminowanie z systemu kasety prowadzi do
oszczędności kosztów i ogranicza konieczność
gromadzenia modułów zapasowych. Kształt
obudowy umożliwia montaż modułów na szynie
DIN lub na płycie montażowej. Szyna DIN
i otwory na śruby są integralną częścią obudowy.

Model 1769 Compact™ I/O to platforma WE/WY,
oferująca najlepszą w branży wydajność
i atrakcyjną cenę. Szeroka gama modułów
uzupełnia i rozszerza możliwości sterownika
MicroLogix 1500, maksymalizując elastyczność
pod względem liczby WE/WY i ich rodzaju.
Model Compact I/O jest doskonałą platformą
z możliwością rozbudowy w przyszłości, tak aby
można było łatwo wybierać poziom
zaawansowania sterowania w miarę rosnących
potrzeb. Wykorzystuje najnowszą technologię dla
lepszej wydajności, doskonałej funkcjonalności
i prostoty użycia, obejmującą:

Główne cechy:

Główne cechy:

• Subtelna konstrukcja eliminuje dodatkowe koszty
związane z gromadzeniem części zapasowych.

• Innowacyjna, wygodna konstrukcja pozwala zmniejszyć
koszty związane z gromadzeniem modułów.

• Zajmuje mało miejsca.

• Modułowe, gęsto rozmieszczone wyjścia pozwalają
zredukować przestrzeń potrzebną w szafie.

• Wewnętrzna magistrala WE/WY o wysokiej wydajności
• Programowe wskazywanie pozycji sterownika w systemie
• Bogata funkcjonalność obsługi WE/WY przeznaczona do
wielu różnych zastosowań
• Przekaźnik 24 V prądu stałego i 120 V prądu
przemiennego

• Zintegrowana, wysoko wydajna magistrala WE/WY
• Bogata funkcjonalność obsługi interfejsów WE/WY
przeznaczona do wielu różnych zastosowań

ZALETY INTERFEJSÓW ENI I ENIW
• Port sieciowy 100 Base-T z wbudowanymi diodami LED umożliwia
podłączenie do sieci przy użyciu standardowego kabla RJ45,
a wbudowane diody LED w czytelny sposób pokazują aktualny stan
łącza i kierunek transmisji (nadawanie lub odbiór).
• Port RS-232 zapewnia izolację, a po uruchomieniu automatycznie
konfiguruje prędkość transmisji, aby wykryć ustawienia portu
komunikacyjnego w podłączonym sterowniku.
• Możliwość wymuszenia w sieci Ethernet prędkości transmisji 10 Mb/s
lub 100 Mb/s i komunikacji w trybie półdupleksu lub pełnego dupleksu
(domyślne ustawienie to automatyczna negocjacja przepływności)

INTERFEJS 1761- NET-DNI DLA SIECI DEVICENET
• Obsługuje przesyłanie komunikatów w sieci równorzędnej pomiędzy
sterownikami firmy Allen-Bradley a innymi urządzeniami wykorzystującymi protokół DF1 Full-Duplex (do komunikacji w czasie rzeczywistym – bez konieczności wysyłania zapytań)
• Programowanie i monitorowanie w trybie online w sieci DeviceNet
• Za pomocą interfejsu DNI podłączonego do modemu można
połączyć się z dowolnymi innymi sterownikami połączonymi przez
interfejs DIN w sieci DeviceNet
KORZYŚCI
• Wykorzystuje technologię producent–konsument, która znacznie
zmniejsza natężenie ruchu w sieci, co poprawia wydajność i przesyłanie
danych. Rezultatem jest szybsza transmisja w porównaniu do trans-

• Szeroki zakres zastosowań: cyfrowe wejścia typu
PNP i NPN 24 VDC, wejścia 120/240 VAC,
moduły przekaźnikowe i analogowe

•
•

•
•

misji przy użyciu pojedynczego sterownika lub dowolnej kombinacji
urządzeń wyszukujących informacje.
Oferuje do 64 słów danych (32 słowa wejściowe i 32 wyjściowe,
z możliwością konfiguracji)
Interfejs DNI stale aktualizuje dane z przypisanych mu modułów
WE/WY, gromadząc informacje z podłączonego do niego sterownika. Sterownik może również wysyłać zaktualizowane dane do interfejsu DNI. Następnie interfejs DNI obsługuje całą komunikację w sieci.
Pozwala na wymianę komunikatów w sieci równorzędnej między
urządzeniami korzystającymi z protokołu DF1 Full-Duplex
Umożliwia korzystanie znajnowszych osiągnięć wkomunikacji przemysłowej

ZAAWANSOWANY INTERFEJS 1761- NET-AIC
• Umożliwia dostęp do sieci DH-485 przy użyciu dowolnego protokołu
tej sieci zgodne z urządzeniami, które posiadają port RS-232, włącznie
ze wszystkimi sterownikami MicroLogix, SLprocesorami C oraz
urządzeniami HMI marki Allen-Bradley PanelView™
• Zapewnia izolację pomiędzy wszystkimi portami, zwiększając stabilność sieci i ochronę podłączonych do niej urządzeń
• Możliwość automatycznego ustawiania szybkości transmisji zapewnia
łatwą konfigurację systemu
TM

• Panel jest umieszczany i odłączany z przodu urządzenia,
co skraca czas potrzebny na wykonanie pierwszego montażu
i wymianę modelu

ZALETY SAMEGO INTERFEJSU ENIW
• Strony WWW o standardowo ustalonym formacie można łatwo
dostosować do swoich wymagań przy użyciu nowego narzędzia
z interfejsem ENIW. Nie są potrzebne żadne umiejętności
programowania w języku HTML.
• Strona główna udostępnia definiowane przez użytkownika łącza do
stron internetowych, a większość stron WWW oferuje użytkownikowi
wprowadzenie własnych nazw dla stron.
• Cztery strony z danymi umożliwiają wyświetlanie tekstu i całkowitych
lub zmiennoprzecinkowych danych użytkownika oraz zapisywanie ich
w pamięci podłączonego sterownika. Zapisywane dane można chronić
za pomocą hasła (jedno hasło na stronę). Strony z danymi umożliwiają
użytkownikowi wybór czasu, po upływie którego następuje aktualizacja
i dostęp do zegara odliczającego (wskazania komunikacji).
• Strona ze zdarzeniami zawiera dziennik zdarzeń, dla których
komunikaty mają długość do 50 zmiennych tekstowych.

KORZYŚCI
• Zapewnia proste, niedrogie rozwiązanie do podłączania urządzeń
z interfejsem RS-232 do sieci DH-485

• Oferuje dwa izolowane porty RS-232: jedno złącze 9-pinowe typu
D-shell i jedno 8-pinowe typu mini DIN, aby chronić podłączone
urządzenia, które mogą być zasilane z różnych źródeł, oraz RS-485 6pinowe złącze Phoenix do połączeń wielopunktowych.
• Pozwala łączyć sterowniki przy użyciu protokołu DF1 Half-Duplex dla
konfiguracji urządzenie nadrzędne–urządzenie podrzędne
• Może być zasilane przez sterownik MicroLogix za pomocą złącza
8-pinowego typu mini DIN lub z zewnątrz

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE
OPROGRAMOWANIE RSLOGIX 500 I RSLOGIX MICRO

POTĘŻNE NARZĘDZIA DO ELASTYCZNEGO PROGRAMOWANIA

Pakiety narzędziowe RSLogix zapewniają wygodę podczas sprawdzania poprawności działania programu
na różnych platformach sprzętowych i ułatwiają integrację systemu. W szczególności dzięki pakietom
RSLogix 500 i RSLogix Micro oferują:
ZWIĘKSZONĄ PRODUKTYWNOŚĆ

•
•
•
•

Firma Rockwell Automation nieustannie dąży do
tego, aby dostarczać najlepsze produkty pomocne
w rozwoju, pomóc w podnoszeniu wydajności do
maksimum, zapewniać oszczędzanie czasu na
rozwój projektów i ograniczać całkowite koszty
związane z systemem.
Środowisko programistyczne RSLogix 500 i nowo
utworzony pakiet RSLogix Micro do
programowania urządzeń to dwa produkty, które
umożliwiają tworzenie, modyfikację
i monitorowanie programów dla rodziny
sterowników MicroLogix marki Allen-Bradley.
Nasze narzędzia wyposażono w funkcje,
które pomagają oszczędzić czas i zwiększyć
produktywność. Umożliwiają one uzyskanie
najwyższej wydajności naszych sterowników,
napędów i interfejsów dla operatora linii
produkcyjnych.

Twórz programy użytkowe, nie martwiąc się o błędy składniowe.
Przeglądaj i poprawiaj błędy w wygodny sposób.
Udostępniaj wspólne partie kodu dzięki obsłudze bibliotek.
W szybki sposób kopiuj lub przemieszczaj fragmenty kodu w obrębie jednego projektu lub między projektami.

WIĘKSZĄ OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

• Platforma Speed Logix umożliwia tworzenie i modyfikację aplikacji dzięki edycji logiki drabinkowej metodą „przeciągnij i upuść”
– Zawiera przykładowe aplikacje, pozwalające przyspieszyć rozwiązanie powszechnych problemów w dziedzinie sterowania.
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI WYKRYWANIA I USUWANIA BŁĘDÓW

•
•
•
•
•

Możliwa jest edycja programu w trakcie pracy sterownika, co pozwala szybko testować różne warianty oraz wykrywać i usuwać błędy.
Wykrywaj wstawione, usunięte, przemieszczone lub zmienione partie kodu w porównaniu z oryginalnym programem.
Błyskawicznie lokalizuj obszary kodu, w których występują błędy, i z łatwością zamieniaj adresy i tekst kodu.
Sprawdzaj jednocześnie stan zależnych od siebie danych w jednym oknie.
Uzyskaj dostęp do konfiguracji urządzeń WE/WY, używając prostej metody „wskaż i kliknij”$

WYŻSZĄ WARTOŚĆ INWESTYCJI

• W łatwy sposób importuj lub eksportuj projekty z dowolnego oprogramowania firmy Rockwell Software dla systemu MS-DOS
• Ponownie wykorzystuj kod programów napisanych dla sterowników MicroLogix
• Konfiguruj oprogramowanie RSLogix i integruj je z pakietem biurowym Microsoft Office i innymi aplikacjami

Oprogramowanie RSLogix 500 jest idealne zarówno dla sterowników MicroLogix, jak i SLC.
Oprogramowanie do konfiguracji urządzeń RSLogix Micro to nowy, niedrogi pakiet narzędziowy
do współpracy ze sterownikami MicroLogix. Oba środowiska programistyczne mają bogatą gamę
funkcji i zostały zaprojektowane tak, aby uprościć całość procesu rozwoju oprogramowania.

INTERFEJS OPERATORA

C200

WIZUALIZACJA NA POZIOMIE ELEMENTU

• Kombinacja klawiszy funkcyjnych lub numerycznych
• Monochromatyczny wyświetlacz graficzny o przekątnej 2 cale
• Komunikacja przez port szeregowy

C300
• Ekran dotykowy lub kombinacja klawiszy numerycznych i funkcyjnych
• Monochromatyczny wyświetlacz graficzny o przekątnej 3 cale
• Komunikacja przez port szeregowy

C600

Gdy jest Ci potrzebny panel operatorski
w przystępnej cenie, przyjrzyj się rodzinie produktów Allen-Bradley PanelView™ Component – paneli operatorskich firmy Rockwell Automation.
Zapoznaj się z nowymi funkcjami panelu
PanelView Component, takimi jak: wbudowane
oprogramowanie do konfiguracji urządzeń
i wbudowane uchwyty mocujące, wprowadzone po
to, aby poprawić wydajność i zdolności konserwacji
i jednocześnie cieszyć się wygodą i wydajnością

zakupów tylko u jednego sprzedawcy. Integracja
z rodziną programowalnych sterowników AllenBradley MicroLogix™ oferuje idealne rozwiązania
do sterowania i wizualizacji dla szerokiej gamy zastosowań. Jeśli potrzebujesz produktu, który się
łatwiej instaluje, uczy i obsługuje, panel operatorski
PanelView Component oferuje pełną gamę wyświetlaczy, o przekątnej od 2 do 10 cali,
z podstawowymi funkcjami, których potrzebujesz,
w kompaktowej, łatwej do zrozumienia formie.

• Ekran dotykowy
• Wyświetlacz monochromatyczny lub kolorowy STN o przekątnej 6 cali
• Komunikacja przez port szeregowy i sieć Ethernet

C1000
• Ekran dotykowy
• Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 10 cali
• Obsługa komunikacji przez port szeregowy i sieć Ethernet

