Cód. Cat

1761

1763

1762

1766

1764-LSP, 1764-LRP

MicroLogix 1000

MicroLogix 1100

MicroLogix 1200

MicroLogix 1400

MicroLogix 1500

Programa do usuário/
Espaço de dados

1K

4 K / 4 K configurável

4 K / 2 K configurável

10 K / 10 K configurável

Registro de dados /
Armazenamento de receitas

—

Registro de dados: até 128 kB
* Receitas: até 64 kB

—

Backup de EEPROM

—

—

√

—

—

Backup de bateria

—
Somente por meio de
programador portátil

√

—

√

√

√

√

√

√

Até 32

16

Até 40

32

Até 28

Máximo com expansão local

—

Até 80

Até 136

Até 144

Até 540

E/S distribuída

—

—

—

—

Usando o 1769 SDN

5 incorporados

2 incorporados, até
16 expansões

Até 24 expansões

6 incorporados, até
28 expansões

Até 128 expansões

Potenciômetros

—

2 digitais

2

2 digitais

2

PID

—

√

√

√

√

1 a 6,6 kHz

1 a 40 kHz

1 a 20 kHz

até 6 a 100 kHz

2 a 20 kHz

—

√

√

√

√

1 a 20 kHz
(Versão FET CC)

a 40 kHz PWM (pulso modulado por largura) / 100 kHz
PTO
(Versão FET CC)

2 a 20 kHz (Versão FET CC)

Por meio de PTO (FET) incorp.

Por meio de PTO (FET) incorporado

Tipo
Memória

Módulo de memória de backup

3,6 K / 4 K
configurável

MICROLOGIX

10 K / 4 K
configurável

Registro de dados: até 128 kB Receitas: Memória de
programa do usuário
* Receita: até 64 kB

48 kB

E/S discreta
Incorporada

Funcionalidade adicional
Analógico

Contador de alta velocidade
(entradas de 24 Vcc)
Relógio em tempo real
Posicionamento simples: pulso
modulado por largura/saída
de trem de pulso

—

2 a 40 kHz
(Versão FET CC)

Controle servo de eixo único

—

Por meio de PTO (FET) incorp.

Ferramenta de acesso a dados

—

LCD incorporado

Por meio de PTO (FET)
incorp.
—

LCD incorporado

√

Matemática de ponto flutuante

—

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

√

—

√

—

Software de programação
RSLogix 500 e RSLogix Micro
Comunicações
Edição on-line

de 9 pinos (não-isolado)
(1) – Mini DIN de 8 pinos (1) - D-shell
(1) - Mini DIN de
(1) – Mini DIN (R)
8 pinos(isolado - combo
de 8 pinos
com porta RS485)
(1) - Mini DIN de 8 pinos (isola—
do - combo com porta RS232)

(1) - Mini DIN de
8 pinos e (1) - D-shell
isolado de 9 pinos

(1) – Mini DIN de
8 pinos

Portas RS-232

(1) – Mini DIN de 8 pinos

(1) – Mini DIN de 8 pinos
(combo com porta RS-485)

Portas RS-485

—

(1) Mini DIN de 8 pinos
(combo com porta RS-232)

c/ 1761-NET-DNI

c/ 1761-NET-DNI

c/ 1761-NET-DNI

c/ 1761-NET-DNI

c/ 1761-NET-DNI

—

—

—

c/ 1769-SDN

Ethernet

c/ 1761-NET-ENI

c/ 1761-NET-ENI

DH-485

c/ 1761-NET-AIC

Incorporada e c/
1761-NET-ENI
Diretamente da porta combo
usando 1763-NC01

c/ 1761-NET-AIC

—
Incorporado e com
1761-NET-ENI
Diretamente da porta combo
usando 1763-NC01

DF1 half-duplex
Mestre/escravo, modem de rádio

Somente escravo

√

√

√

√

Modbus RTU

—

Mestre/escravo

Mestre/escravo

Mestre/escravo

Mestre/escravo

ASCII

—

√

√

√

√

DNP3

—

—

—

Somente escravo

—

√

√

√

√

√

DeviceNet peer to peer/escravo
Scanner DeviceNet

—

c/ 1761-NET-ENI
c/ 1761-NET-AIC

MICROLOGIX™

Energia operacional
120/240 Vca / 24 Vcc
Certificações
*O tamanho de memória de receita é subtraído do tamanho de memória do registro
de dados disponível.

Com a marca cULus, CE, Classe I Div. 2
Allen-Bradley, Compact I/O, CompactLogix, MicroLogix, PanelView, SLC 500, RSLogix 500 e Rockwell
Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
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UMA FAMÍLIA DE MICRO CONTROLADORES PARA
QUALQUER APLICAÇÃO E ORÇAMENTO

MICROLOGIX

POTÊNCIA. DESEMPENHO. TRANQÜILIDADE.

Além disso, o MicroLogix 1100, 1200, 1400
e 1500 fornece:
• Protocolos Modbus RTU mestre e escravo incorporados
• Protocolos DF1 Half-Duplex mestre e modem de
rádio DF1

A família de controladores MicroLogix

• Recursos completos ASCII (leitura/escrita)

O mercado atual está mais competitivo do que nunca.
Sobreviver nesse ambiente significa utilizar as
melhores ferramentas e tecnologias existentes.
Em todo o mundo, as empresas que necessitam
controladores compactos buscam a família de
controladores Allen-Bradley® MicroLogix™ da
Rockwell Automation.

• O MicroLogix 1100 e 1400 fornece uma porta
EtherNet/IP incorporada para mensagens peer-to-peer

1200

1000
1400

• Os MicroLogix 1200R, MicroLogix 1400
e MicroLogix 1500 LRP oferecem uma porta
serial adicional

Expanda seus horizontes de E/S
Com uma ampla faixa de recursos de E/S – desde
incorporados até modulares – os controladores MicroLogix
combinam E/S incorporada de alta velocidade com a
flexibilidade e a expansibilidade de E/S de expansão para
a quantidade exata de pontos para qualquer aplicação.
E com os controladores MicroLogix 1100,
1200 e 1400, aproveite a praticidade de utilizar os
mesmos módulos de expansão de E/s 1762.

Relaxe. Você pode contar com
a Rockwell Automation
Não esqueça que esses controladores são da
Allen-Bradley – uma marca confiável em automação
industrial com mais de século de existência. Com
a Rockwell Automation você tem:
• Padrões rigorosos de qualidade
• Tecnologia de ponta
• Recursos globais, fornecimento local

1100

• Atendimento ao cliente incomparável

1500
Com cinco versões de controlador a escolher, você terá
uma ampla variedade de recursos adequados à maioria
das aplicações.

Todos os controladores MicroLogix oferecem:

Fácil comunicação

• Ao menos uma porta RS-232C aprimorada incorporada
com suporte aos protocolos DF1 Full-Duplex,
DF1 Half-Duplex Escravo e DH-485

Independentemente do tipo de comunicação necessária,
você estará seguro. Desde nossos controladores MicroLogix
1100 e 1400 com EtherNet/IP incorporada até uma ampla
faixa de dispositivos de interface de rede, encontrar
o controlador certo para atender suas necessidades
de comunicação é fácil.

• Comunicação com microcomputadores, interfaces
de operação, outros CLPs e muito mais por meio
de DeviceNet e Ethernet, como também por meio
de protocolos de comunicação ponto a ponto
e SCADA abertos

• Tranqüilidade

Atendimento e suporte globais
A satisfação do cliente é a base de todo produto oferecido
pela Rockwell Automation. Equipes de campo e vendas no
mundo inteiro e milhares de especialistas internos em
automação asseguram o suporte ao cliente. Você também
não precisa contar apenas com um fornecedor. Nosso
programa de referência integra-se diretamente a vários
produtos e tecnologias de outros fabricantes para
complementar nossa própria linha de produtos. Isto
possibilita recorrer a recursos de uma seleção ainda
maior de produtos e serviços globais.

MICROLOGIX

1000

PEQUENO NO CUSTO. GRANDE EM RECURSOS.

• O canal de comunicação RS-232 possibilita a
conectividade simples com um microcomputador para
carregar, descarregar e monitorar programas por meio de
vários protocolos, inclusive o Full-Duplex DF1
• O suporte ao protocolo escravo RTU que utiliza
o Half-Duplex escravo DF1 permite que até 254 nós se
comuniquem com um único mestre por meio de modems
de rádio, modems de linha dedicada ou uplinks via satélite
• O recurso de transmissão de mensagens peer-to-peer
permite a rede de até 32 controladores em DH-485
(por meio de um módulo 1761-NET-AIC)
• Redes de comunicação avançada, incluindo a DeviceNet e
a EtherNet/IP por meio de módulos de comunicação
1761-NET-DNI e 1761-NET-ENI
• Controladores com entradas de 24 Vcc incluem um
contador de alta velocidade incorporado (6,6 kHz)

Você está procurando um microcontrolador
compacto e de custo viável? Encontrará
o que procura nos controladores
MicroLogix 1000. Esses controladores
programáveis pequenos e econômicos
oferecem várias configurações de E/S e estão
disponíveis em 17 modelos diferentes.
Com dimensões menores que120mm x 80mm
x 40mm (4,72 pol. x 3,15 pol. x 1,57 pol.),
os controladores MicroLogix 1000 são ideais
para espaços pequenos que necessitam
de até 32 pontos de E/S. Você terá ao seu
alcance um controlador de alta velocidade
com recursos de rede avançados e um
conjunto completo de soluções de controle.

Benefícios
O micro-CLP MicroLogix 1000 pode controlar uma ampla
variedade de aplicações extensivas em E/S de 32 pontos ou
menos e, ao mesmo tempo, utilizar somente uma fração de
espaço em comparação a um controlador de grande porte –
por um preço reduzido. A seguir as vantagens dessa escolha
segura:
• 1 K de memória pré-configurada de programação
e dados para fácil configuração (bit, número inteiro,
temporizadores, contadores etc.)
• O processamento rápido possibilita o tempo
de throughput típico de 1,5 ms para um programa
de 500 instruções
• Memória EEPROM incorporada retém toda a lógica
ladder e dados no caso de falta de energia do controlador,
eliminando a necessidade de backup de bateria ou módulo
de memória separado
• Vários pontos comuns de entrada permitem a utilização
do controlador em dispositivos de entrada sink ou source
e vários pontos comuns de saída oferecem isolamento em
aplicações de saída com várias tensões

• Filtros de entrada de CC ajustáveis permitem personalizar
o tempo de resposta de entrada e a rejeição a ruídos para
atender às necessidades de aplicação
• Certificações normativas para o mercado global
(CE, C-Tick, UL, c-UL, inclusive Área Classificada
Classe 1 Divisão 2)

Tecnologia E/S flexível
Vastas especificações de entrada e saída oferecem uma
solução de controle flexível.
• Opções de entrada: CA, CC e analógica
(corrente ou tensão)
• Opções de saída: relé, TRIAC, MOSFET e analógica
(corrente ou tensão)
• Controladores CA e CC disponíveis

Use seu sistema de controle MicroLogix 1000 para fornecer
uma rede de chão-de-fábrica e reduzir os problemas
de produção. Você verá que o MicroLogix 1000 é ideal
para diversas aplicações: de água/esgoto e SCADA
a empacotamento e manuseio de materiais.

MICROLOGIX

1100

COMUNICAÇÃO. CONTROLE. VISUALIZAÇÃO.

Funções adicionais
• Um contador incorporado de 40 kHz de alta
velocidade (nos controladores com entradas CC)

Com a edição on-line e uma porta EtherNet/IP
10/100 Mbps incorporada para a transmissão
de mensagens peer-to-peer, o controlador
MicroLogix 1100 oferece maior conectividade
e abrangência de aplicação à família
MicroLogix. A próxima geração de tela de LCD
incorporada ao controlador exibe o status do
controlador, o status de E/S e mensagens
simples do operador; possibilita a
manipulação de bit e número inteiro e oferece
a funcionalidade de potenciômetro digital.

Funções principais e benefícios
• Porta EtherNet/IP 10/100 Mbps incorporada para
transmissão de mensagens peer-to-peer – oferece
aos usuários conectividade de alta velocidade entre
controladores, com o recurso para acessar, monitorar
e programar de qualquer local por meio de uma
conexão Ethernet disponível
• Funcionalidade de edição on-line – é possível realizar
modificações em um programa em execução, ajustando
um possível sistema de controle em operação, inclusive
malhas PID. Essa possibilidade não só reduz o tempo
de desenvolvimento, mas ajuda na localização de falhas
• Servidor Web incorporado – permite a um usuário
personalizar dados configuráveis do controlador
a serem exibidos como uma página da Web
• Porta combo RS-232/RS-485 isolada – oferece um
computador principal de protocolos de comunicação
ponto a ponto e de rede diferentes
• Tela de LCD incorporada – permite monitorar dados
no controlador, modificar de forma alternativa dados
e interagir com o programa de controle. Exibe o status
de E/S digital incorporada e funções do controlador
e funciona como um par de potenciômetros digitais
que permitem sintonizar e ajustar um programa

• Dois PTO/PWM de 40 kHz de alta velocidade
(nos controladores com entradas CC)
• Duas entradas analógicas incorporadas (0-10 Vcc,
resolução de 10 bits)
• Uma interface de operação simples para mensagens
e entrada de bit/número inteiro
• Memória do programa do usuário com 4 K de palavras
e memória e dados do usuário com 4 K
• Até 128 K bytes para registro de dados e 64 K bytes
para receitas

Recursos de E/S
Para aplicações pequenas, a E/S incorporada do controlador
pode significar todo controle necessário. Há 10 entradas
digitais, 6 saídas digitais e 2 entradas analógicas em todos
os controladores, com a possibilidade de adicionar
módulos digitais, analógicos, RTD e de termopar a fim de
personalizar o controlador para a aplicação. Nas versões
de controlador com entradas de CC, há um contador de

alta velocidade e, na versão de saída de CC, há duas saídas
PTO/PWM (saídas de trem de pulso e de pulso modulado
por largura), permitindo ao controlador suporte a recursos
de posicionamento simples.
O MicroLogix 1100 também oferece suporte à expansão de
E/S. Até quatro dos módulos de E/S 1762 (também usados
pelos controladores MicroLogix 1200 e 1400) podem
ser adicionados à E/S incorporada, o que proporciona
flexibilidade de aplicação e suporte de até 80 E/S digitais.

Aplicações
O MicroLogix 1100 é ideal para uma ampla variedade
de aplicações. É particularmente adequado para atender às
necessidades de aplicações SCADA RTU, empacotamento
e manuseio de materiais. Com ainda mais memória para
registro de dados e receitas que o MicroLogix 1500,
o MicroLogix 1100 é ideal para monitoração remota
e para aplicações que exigem muita memória, mas
requerem E/S limitada.

MICROLOGIX

1200

FUNCIONALIDADES E OPÇÕES OTIMIZADAS

• Módulos de memória, relógio em tempo real ou
memória/relógio em tempo real— O backup de
memória oferece proteção e transportabilidade para
programas e dados. O relógio em tempo real permite
resolver facilmente aplicações de programação de
hora/data e pode ser sincronizado com uma fonte
externa por meio de uma instrução de programa

O MicroLogix 1200 está repleto de funções
e opções destinadas ao controle de uma
ampla gama de aplicações.
Disponível nas versões de 24 e 40 pontos,
a contagem de E/S pode ser expandida por
meio de módulos de E/S sem racks. Isto
resulta em maior sistemas de controle, maior
flexibilidade de aplicação e expansibilidade
a um custo reduzido e inventário de peças
menor.
Um sistema operativo flash que possibilita
o upgrade de campo garante a atualização
contínua das funções mais recentes, sem a
necessidade de substituição de hardware.
O controlador pode ser atualizado facilmente
com o firmware mais atual por meio de
descarregamento do site da Web.

Funções principais e benefícios
• Quatro entradas retentivas—Essas entradas permitem
ao controlador capturar e reter sinais muito rápidos
(em microssegundos) do processamento de entrada
• Contador de alta velocidade de 20 kHz—O contador
de alta velocidade independente utiliza números inteiros
de 32 bits para a faixa estendida, apresenta 8 modos
de operação e aceita o controle direito de saídas
independentes de varredura do programa
• Função de chave de fim de curso programável—Esta
função permite configurar o contador de alta velocidade
para funcionar como uma chave de fim de curso
programável ou como uma chave do came rotativa
• Potenciômetros—Dois potenciômetros analógicos
de 3/4 de volta incorporados com uma saída digital
(variando de 0 a 250) permitem ajustes rápidos
e fáceis de temporizadores, contadores, setpoints
e muito mais
• Segurança de dados do programa—A proteção de
descarregamento do arquivo de dados permite que
um programa seja recarregado no controlador sem
sobregravar dados protegidos
• Arquivos de dados de ponto flutuante—É possível criar
arquivos de dados que podem conter até 256 valores
de ponto flutuante IEEE-754

Mantenha suas opções de E/S abertas
Se a E/S incorporada aos controladores MicroLogix 1200
não for suficiente para você, utilize até seis módulos de
expansão digitais e analógicos. Os módulos de expansão
de E/S 1762 são iguais aos dos controladores MicroLogix
1100 e 1400 e o projeto sem racks elimina custos adicionais
ao sistema e problemas de estoque.

• Quatro entradas de interrupção—Entradas de
interrupção permitem ao controlador varrer um
arquivo de programa específico (sub-rotina) quando
uma condição de entrada é detectada de um sensor
ou dispositivo de campo

Com o controlador 1200R você obtém ainda
mais recursos de controle
• Uma porta de programação/IHM adicional à porta
de canal 0: oferece um meio viável de fornecer uma
porta adicional que pode ser usada para programação
por meio de um microcomputador ou uma conexão
de um dispositivo de interface de operação ao
controlador
• Maior flexibilidade de aplicação
• Custo reduzido de sistema: possibilita aos usuários
conectarem-se diretamente a uma IHM local,
permitindo que outra porta seja usada para rede,
conexão de modem, programação e outros dispositivos
• Não requer configuração: Porta DF1 Full Duplex que
apresenta os mesmos parâmetros que a porta canal 0
quando na configuração “Default Comms”
• Somente resposta: Transmissão de mensagens não
disponível; comunica-se respondendo a comunicações
iniciadas do dispositivo conectado a ele

Com o MicroLogix 1200, você estará pronto para atender com
confiabilidade a aplicações em indústrias farmacêuticas, gráficas,
alimentos e bebidas, embalagens e manuseio de materiais.

MICROLOGIX

1400

RECURSOS AVANÇADOS PARA ATENDER
SUAS NECESSIDADES.

O MicroLogix 1400 da Rockwell Automation
complementa a família existente de
pequenos controladores lógicos
programáveis MicroLogix, combinando os
recursos que você solicita do MicroLogix
1100, como Ethernet/IP, edição on-line e tela
LCD, além de recursos avançados, como
maior capacidade de E/S, de comunicação
e contador de alta velocidade/PTO mais
rápidos.
Utilize a tela de cristal líquido incorporada
com iluminação traseira para configurar
a rede Ethernet, exibir valores em ponto
flutuante em uma tela configurável pelo
usuário, exibir logotipos OEM e visualizar
e/ou modificar qualquer elemento de
arquivo binário ou inteiro.
Programe com o software de programação
RSLogix™ 500 (Versão 8.1 e posterior)
além do novo software de programação
RSLogix Micro.

Funções adicionais

Aplicações

• Memória para programas do usuário com 10 K palavras
e memória de dados do usuário com 10K palavras

• Máquinas gerais para indústria (manuseio de materiais,
embalagem, montagem etc.)

• Até 128 K para registro de dados e 64 K bytes para
receitas

• Ar condicionado / automação predial

Funções principais e benefícios
• Programe com RSLogix 500 ou RSLogix Micro
• A porta Ethernet permite mensagens ponto-a-ponto,
servidor de Web e recursos de e-mail
• A edição on-line permite modificar a lógica ladder
durante a execução do programa
• A tela LCD com iluminação traseira, incorporada,
permite visualizar os status do controlador e de E/S,
e fornece uma interface simples para mensagens,
monitoração e manipulação de bits / inteiros
• Expanda seus recursos de aplicação com o suporte de até
7 módulos de expansão de E/S (E/S 1762) com 144 E/S
discretas
• Até 6 contadores incorporados de alta velocidade de
100 kHz (em controladores com entradas CC)
• 2 portas seriais com suporte aos protocolos
DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII

• SCADA (óleo e gás, saneamento e energia elétrica)
• Alimentos e bebidas
• Farmacêutica

Recursos de E/S
Se a E/S incorporada no MicroLogix 1400 não for
suficiente para seu uso, adicione até sete dos módulos
de E/S 1762 (também usados pelos controladores
MicroLogix 1100 e 1200) de expansão digital e analógica.

• Máquinas comerciais (vendas, lavadoras e secadoras
industriais etc.)

MICROLOGIX

1500

MAIS POTENTE. MAIS EXPANSÍVEL.

Obtenha uma melhor visão de sua aplicação de controle
com o dispositivo plugin Data Access Tool (DAT).
Será possível monitorar e alterar dados facilmente sem
a necessidade de um computador ou o gasto adicional
com um dispositivo IHM.
Se você precisa de comunicação avançada, o scanner
DeviceNet 1769-SDN permite a um controlador
MicroLogix 1500 ser um dispositivo DeviceNet mestre,
escravo ou peer. Além de combinar a funcionalidade de
DeviceNet mestre padrão com funções de desempenho
avançadas.

Funções:
• Três opções básicas, incluindo uma opção de
configurações elétricas com:
• Entradas 120 Vca ou 24 Vcc
• Saídas a relé e MOSFET de alta velocidade
• Alimentação 120-240 Vca ou 24 Vcc
• Aceita até 14 K de memória de usuário não-volátil
onboard, para programas aplicativos complexos

Em um mundo perfeito você sempre estaria
a par de tudo. No mundo da automação,
o controlador MicroLogix 1500 pode ajudar
a criar novas oportunidades e permitir que
você alcance seus objetivos com facilidade.
Como o produto mais poderoso da família
MicroLogix, é possível desfrutar de
desempenho, potência e flexibilidade
incomparáveis. Na verdade, esse controlador
pode controlar muitas aplicações destinadas
tradicionalmente a controladores maiores
e de maior custo. Com o processador
removível, unidades básicas com E/S
incorporada e fonte de alimentação – e
expansão por meio do 1769 Compact I/O™ –
o MicroLogix 1500 engloba as melhores
funções de um sistema modular a um baixo
custo e dimensão pequena.

• Tempo de varredura típico inferior a 1 milissegundo por
1 K de programa do usuário
• Expansível em mais de 512 pontos de E/S
• Projeto inovador, sem racks, de encaixe reduz o custo
e o inventário do sistema
• Dois contadores de alta velocidade de 20 kHz, cada
um com oito modos de operação e duas saídas de
alta velocidade que podem ser configuradas como
Saídas de Trem de Pulso de 20 kHz (PTO) ou de
Pulso Modulado por Largura (PWM)

• Maior abrangência de aplicações por meio de E/S
incorporada e até 16 módulos Compact I/O
• Blocos de terminais com proteção contra toque acidental
dos dedos, blocos de estilo NEMA removíveis
• Apresenta um sistema operativo flash passível de
upgrade em campo

E/S1762 E 1769

DISPOSITIVOS DE INTERFACE DE REDE
COMUNIQUE-SE COM SEGURANÇA

AUMENTE SEU CONTROLE, NÃO SEU ORÇAMENTO

Com a interface EtherNet/IP 1761-NET-ENI, a interface DeviceNet 1761-NET-DNI e o conversor
de interface avançado 1761-NET-AIC (AIC+), é possível conectar controladores MicroLogix a redes
Ethernet, DeviceNet ou DH-485 multiponto. Como nos processadores MicroLogix, todos esses
dispositivos de interface de rede podem ser montados em trilho DIN ou painel, e são todos
endurecidos industrialmente para atender a praticamente qualquer requisito de instalação.
INTERFACES 1761-NET-ENI E 1761-NET-ENIW ETHERNET
As interfaces ENI e ENIW oferecem compatibilidade de
EtherNet/IP, permitindo a troca de informação com outros
controladores Allen-Bradley Ethernet em uma relação peer-topeer, eliminando a necessidade de um dispositivo tipo mestre.

As E/S 1762 para MicroLogix 1100, 1200 e
1400 têm projeto modular, sem racks.
A eliminação do rack de E/S do sistema reduz
os custos e a necessidade de estoque de
peças. O projeto do pacote permite que os
módulos sejam montados em trilho DIN
ou painel. As travas DIN e os furos de
montagem parafusados são parte integral
do projeto do pacote.
Funções:
• Projeto sem racks, eliminando a adição de custos de
sistema e estoque
• Ocupa pouco espaço, reduzindo o uso dos painéis
• Barramento integral de E/S de alto desempenho
• Codificação por software para evitar posicionamento
incorreto no sistema
• Os diversos recursos de E/S atendem a uma ampla gama
de aplicações
• Operação com relés CA/CC, 24 Vcc e 120 Vca

A E/S 1769 Compact™ é uma plataforma de
E/S que oferece preço e desempenho líderes
no setor. Com u,a ampla faixa de módulos,
elas complementam e estendem os recursos
do controlador MicroLogix 1500 ao maximizar
a flexibilidade de tipo e contagem de E/S.
A Compact I/O proporciona uma excelente
plataforma para aprimoramentos futuros,
e você poderá escolher facilmente o nível de
controle quando as necessidades da aplicação
aumentam. Ela utiliza a mais recente
tecnologia de projeto para um desempenho
superior, excelente funcionalidade de
facilidade de uso, incluindo:
Funções:
• Inovador projeto sem racks, o que reduz os custos do sistema
e estoque
• Terminação de E/S modular, de alta densidade, para reduzir
o espaço ocupado nos painéis
• Barramento de E/S serial Integrado de alto desempenho
• Os diversos recursos de E/S atendem a uma ampla gama de
aplicações
• Remoção e inserção frontal, que reduz o tempo para
a montagem inicial do sistema e a substituição de produtos
• Ampla cobertura de aplicações desde dreno/fonte de 24 Vcc
e E/S de 120/240 Vca, relés e E/S analógicas

BENEFÍCIOS DE ENI OU ENIW
• Porta T básica 100 com LEDs incorporados que permite
conexão com a rede por meio de qualquer cabo RJ45
Ethernet padrão e LEDs incorporados facilitam a exibição
de link e status de transmissão / recebimento.
• A porta RS-232 oferece isolamento e auto baud na
energização para detectar o ajuste de parâmetro da porta
de comunicação do controlador conectado.
• Possibilidade de forçar a Ethernet a 10 Mbps ou
100 Mbps e transmissão half-duplex ou full-duplex
(o padrão é Auto Negotiate)

BENEFÍCIOS DE APENAS ENIW
• Páginas de formato fixo são facilmente personalizadas por
meio do novo utilitário ENIW. Não é necessário dispor
de habilidades de programação HTML
• A homepage oferece links a URLs definidos pelo usuário
e a maioria das páginas oferece nomes de páginas definidos
pelo usuário
• Quatro páginas de visualização de dados permitem exibir texto
e dados de número inteiro/ponto flutuante e permitem que
dados sejam gravados no controlador conectado. Gravações
de dados podem ser protegidas por senha (uma senha por
página). Páginas de visualização de dados fornecem um
intervalo de atualização selecionado pelo usuário e um
temporizador de atualização (indicação de comunicação)
• A página de eventos oferece um registro de eventos composto
por até 50 elementos de grupo

1761- INTERFACE NET-DNI DEVICENET
• Transmissão de mensagens peer-to-peer entre controladores
Allen-Bradley e outros dispositivos por meio do protocolo
DF1 Full-Duplex (comunicação em tempo real –
sem necessidade de polling)
• Programação e monitoração on-line na rede DeviceNet
• Por meio de um DNI conectado a um modem, é possível
conectar-se a qualquer outra combinação de controlador
DNI na DeviceNet
BENEFÍCIOS
• Utiliza tecnologia comercial que reduz significativamente
o tráfego na rede, aumentando a eficiência e o data throughput. Isto resulta na obtenção de informações na rede de forma

•
•

•
•

mais rápida em um controlador único – ou em qualquer
combinação de dispositivos que buscam informações
Oferece até 64 palavras de dados (32 entradas, 32 saídas,
configuráveis)
O DNI mantém os dados de E/S mapeados atualizados por
meio de polling com o controlador conectado a ele. O controlador também pode enviar dados atualizados ao DNI.
O DNI em seguida controla todas as comunicações de rede
Permite a transmissão de mensagens peer-to-peer entre
dispositivos que utilizam o protocolo DF1 Full-Duplex
Permite que você se beneficie dos avanços mais recentes
em comunicação

CONVERSOR DE INTERFACE AVANÇADO 1761- NET-AIC
• Oferece acesso à rede DH-485 de qualquer dispositivo
compatível com o protocolo DH-485 que tenha uma porta
RS-232, inclusive com todos os controladores MicroLogix,
processadores SLC e IHM Allen-Bradley PanelView™
• Oferece isolamento entre portas para oferecer uma rede
mais estável e proteção para dispositivos conectados
• Recursos de taxa Auto baud para facilitar a configuração
do sistema
TM

BENEFÍCIOS
• Oferece uma solução simples, de custo otimizado para
conexão de dispositivos RS-232 a uma rede DH-485

• Oferece duas conexões RS-232 isoladas – uma D-shell
de 9 pinos e outra mini DIN de 8 pinos – para proteger
dispositivos conectados que possam estar em fontes de
alimentação diferentes e uma conexão RS-485 6 pinos
Phoenix para conexões multiponto
• Permite interligar controladores usando DF1 Half-Duplex
“mestre/escravo” DF1 Half-Duplex
• Aceita a alimentação por meio do mini DIN de 8 pinos
de um controlador MicroLogix ou de uma conexão
de alimentação externa

SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO EFICAZ E FLEXÍVEL

RSLOGIX 500/RSLOGIX MICRO

Os pacotes de programação RSLogix ajudam a manter os programas em várias plataformas de hardware
de forma prática e a facilitar a integração nos sistemas. Especificamente, os pacotes RSLogix 500
e RSLogix Micro oferecem:
MAIOR PRODUTIVIDADE

•
•
•
•

A Rockwell Automation busca continuamente trazer a você os melhores produtos de
desenvolvimento de aplicações que ajudem
a maximizar o desempenho, reduzir o tempo
de desenvolvimento do projeto e o custo
total de propriedade de seu sistema.
O RSLogix 500 e o recém desenvolvido
software de programação RSLogix Micro são
dois produtos que permitem a você criar,
modificar e monitorar programas de
aplicação para a família de controladores
Allen-Bradley MicroLogix. Projetada com
recursos para ajudar a economizar tempo
e aumentar a produtividade, esses produtos
de programação permitem a você obter
o máximo de valor de nossas linhas de
produtos de controladores, inversores
e interface de operador.

Crie programas aplicativos sem preocupar-se com erros de sintaxe
Navegue e corrija erros quando desejar
Compartilhe códigos comuns com uma biblioteca de suporte
Copie ou mova instruções rapidamente em um projeto ou entre projetos

MAIS ECONOMIA DE TEMPO

• A criação e modificação de Speed Logix por meio da edição (arrastar e soltar) de lógica ladder
– inclui exemplos de aplicação para acelerar o desenvolvimento dos desafios de controle comum
MAIS RECURSOS DE DIAGNÓSTICO E LOCALIZAÇÃO DE FALHAS

•
•
•
•
•

Edite durante a operação do controlador para rápido teste e localização de falhas
Detecte diferenças inseridas, excluídas, movidas ou modificadas do programa original
Localize áreas com problemas rapidamente e substitua endereços e textos facilmente
Examine o status de dados interdependentes simultaneamente em uma janela
Acesse configurações de E/S com um simples apontar e clicar

MAIOR VALOR DO INVESTIMENTO

• Importe ou exporte projetos facilmente de qualquer produto MS-DOS da Rockwell Software
• Rápida reutilização de código desenvolvido para MicroLogix
• Personalize o RSLogix e integre com o Microsoft Office e outros aplicativos

O software de programação RSLogix 500 é ideal para os controladores MicroLogix e SLC. O RSLogix Micro
é um novo e acessível pacote de software para programar os MicroLogix. Os dois programas têm muitos
recursos e são projetados para agilizar seu desenvolvimento geral e os processos de implementação.

INTERFACE DE OPERAÇÃO
VISUALIZAÇÃO DE NÍVEL DE COMPONENTE

C200
• Teclas touchscreen ou combinação de teclas numéricas / função
• Visor gráfico monocromático de 2 pol.
• Comunicação serial

C300
• Tela de toque ou combinação de teclas numéricas / função
• Visor gráfico monocromático de 3 pol.
• Comunicação serial

C600

Quando necessitar de um componente
essencial, com valor agregado, mas
custo reduzido, experimente a família
Allen-Bradley PanelView™ Component
de interfaces de operação, da Rockwell
Automation. Aproveite os novos recursos
do PanelView Component, como o software
de programação incorporado e grampos
de montagem integrados, para ajudar
a aprimorar a produtividade e a manutenção,
aproveitando a praticidade e a eficiência de

comprar em um mesmo fornecedor. A integração
preferencial com a família de controladores
lógicos programáveis Allen-Bradley MicroLogix™
oferece a você um controle ideal e uma solução
de visualização para uma ampla variedade de
aplicações. Quando necessitar de um produto
mais fácil de instalar, aprender e operar,
o PanelView Component oferece a você uma linha
completa de visores, de 2 pol. até 10 pol., com os
recursos fundamentais de que você necessita,
em um pacote compacto, fácil de entender.

• Tela touchscreen
• Visor gráfico monocromático de 6 pol. ou STN colorido
• Comunicação serial e Ethernet

C1000
• Tela touchscreen
• TFT colorida de 10 pol.
• Comunicação serial e Ethernet

