
MICRO800  
CONTROLADORES
Solução de microcontrolador  
expansível para suas máquinas autônomas



Com um produto tão bom quando MicroLogix™, utilizado em 

muitas das nossas unidades por todo o México e América central, 

era difícil superar a expectativa de um produto novo e melhor, e a 

família Micro800™ conseguiu. Agora a conectividade, desempenho 

e versatilidade melhoraram, sem mencionar o ambiente de 

programação que continua compreensível e poderoso.

– Grupo Zeta, México

Personalize para suas 
necessidades de aplicação
Torne suas máquinas mais inteligentes e 
reduza o tempo para a comercialização com 
a família de controladores lógicos progra-
máveis (PLC) Allen-Bradley® Micro800™. 

A plataforma de controle Micro800 oferece 
uma solução de microcontrole expansível 
e robusta para aplicações independentes 
de pequeno a grande porte. Disponíveis em 
diferentes tamanhos, esses controladores 
são projetados e construídos com persona-
lização e flexibilidade em mente. Você pode 
comprar apenas a funcionalidade necessá-
ria e usar módulos de plug-in para atender 
aos requisitos da sua aplicação. 

Nosso sistema de controle Micro800 
com software Connected Components 
 Workbench™ pode ajudar a reduzir o tem-
po de projeto da máquina e maximizar a 
 produtividade. 

Comece de forma inteligente e impulsione 
a eficiência operacional hoje. 
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Os controladores Micro820® são ótimos para 

aplicações com baixos requisitos de E/S e são uns dos 

poucos CLPs no mercado que entregam muito valor, 

oferecendo capacidade de Ethernet e controle Modbus 

serial de inversor de velocidade variável. O tempo de 

varredura é cerca de três milissegundos em nossa 

aplicação, um tempo muito rápido.

– Equipamento de classificação Compac, Nova Zelândia

Obtenha resultados
Otimize a produtividade operacional 
• Reduza a área ocupada do controlador usando módulos plug-in para expandir a 

funcionalidade do controlador 

• Obtenha economia operacional e de hardware através do dimensionamento das 
máquinas com suporte para até oito módulos de expansão de E/S e 304 pontos de E/S 
digital 

• Produza sistemas de controle de malha fechada confiáveis com instruções de 
controlador proporcional integral derivativo (PID) incorporadas e cálculos de ponto 
flutuante

• Reduza o tempo de parada não planejada com informações de desempenho de 
dispositivos inteligentes conectados a um controlador Micro800 e retransmita essas 
informações via EtherNet/IP™ para a empresa

Simplifique a engenharia e a instalação 
• Facilite o desenvolvimento e crie um sistema de controle Micro800 inteligente usando 

o software Connected Components Workbench, incluindo visualização e segurança

• Acelere o tempo de implantação com programação modular por diferentes modelos 
de máquina e configurações usando funções definidas pelo usuário (UDFs), blocos de 
função definidos pelo usuário (UDFBs) e amostra de código de aplicativo

• Diminui o tempo de programação com tamanho de memória de até 280 KB e suporte 
para até 20.000 etapas de programação

• Reduz o tempo de fiação com bornes removíveis

Conecte os controladores de forma conveniente
• Controla unidades e se comunica com outros controladores com facilidade usando o 

endereçamento simbólico com mensagens de clientes

• Melhore a usabilidade com upload ou download direto do aplicativo quando conectado 
aos terminais gráficos PanelView™ 800
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Controladores Micro800 em um piscar de olhos

Suporta DNP3

Suporta DF1

Suporta módulos plug-in e cartões microSD™

Controle de movimento com saída de trem de pulso (PTO)

Habilitado para  
EtherNet/IP™ Habilitado para EtherNet/IP

  Micro810®
Relé inteligente

  Micro820®
Automação remota

  Micro830®
Controle de movimento 

simples

  Micro850®
Suporte a 3 eixos de movimento

  Micro870®
Maior memória e E/S
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Memória e E/S
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https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro810-controllers.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro810-controllers.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro820-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro820-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro830-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro830-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
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Selecionar um Controlador Micro800

Atributo

Micro810® Micro820® Micro830® Micro850® Micro870®

Pontos de E/S digitais 
incorporados 0 20 10 16 24 48 24 48 24

E/S digital máxima 12 35 26 32 48 88 132 192 304

Opções e protocolos de 
comunicação

• Porta de 
programação USB 
(com adaptador)

• Porta de programação 
USB (com 
2080-REMLCD)

• CIP™ Serial, DF1, 
Modbus RTU, ASCII

• EtherNet/IP™, 
Modbus TCP

• Porta de programação USB
• CIP Serial, DF1, Modbus RTU, ASCII

• Porta de programação USB
• CIP Serial, DF1, Modbus RTU, ASCII
• EtherNet/IP, Modbus TCP

• Porta de programação USB
• CIP Serial, DF1, 

Modbus RTU, ASCII
• EtherNet/IP, Modbus TCP, 

DNP31

Entrada do Contador em 
alta velocidade (HSC)* – Entradas HSC com velocidade de 100 kHz disponível em modelos de 24 Vcc

Suporte de movimento – – Até três eixos com PTO Até dois eixos com PTO

Slot microSD™ para 
transferência de 
programas, registro de 
dados e gestão de receitas

– Slot embutido Suporta cartão

Software Software Connected Components Workbench™

1 DNP3 é compatível com os controladores 2080-L70E-xxxxN. 

Consulte o Guia de seleção da família de controladores programáveis Micro800 (publicação 2080-SG001) para obter mais detalhes.
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https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro810-controllers.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro820-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro830-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/2080-sg001_-en-p.pdf


Dimensione e personalize a arquitetura do seu sistema de controle 

Módulos plug-in Micro800 
• Amplie a funcionalidade da E/S digital e analógica incorporada sem aumentar 

a dimensão de seu controlador

• Aumente a funcionalidade de comunicação

• Obtenha uma integração melhor adicionando capacidade aprimorada usando 
a experiência dos parceiros de tecnologia 

• Adicione aos controladores Micro820®, Micro830®, Micro850® e Micro870®

LCD remoto, compatível com o controlador Micro820
• Obtenha visualização e controle usando 4 ou 8 linhas de texto ASCII e um teclado 

tátil

• Programe e depure o controlador com facilidade fazendo upload/download do 
programa usando a porta USB incorporada 

• Facilite a programação com menu do sistema em vários idiomas

• Reduza o tempo e o esforço de instalação com a opção de montagem em painel 
frontal e em trilho DIN 

Descubra produtos complementares da nossos parceiros de tecnologia

Módulos de expansão de E/S do Micro800
• Bornes removíveis para fácil instalação, manutenção e fiação

• Economize espaço com E/S digital e analógica de alta densidade

• Ganhe controle de temperatura com módulo de termopar e RTD de alta 
precisão

• Minimize o tempo de parada não programada com dados de diagnóstico em 
tempo real de sensores e atuadores, disponibilizados através da ampla gama 
de opções de E/S e comunicações do Micro800
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https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro800-plug-in-modules.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.2080-REMLCD.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/partnernetwork/technology-partners.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/partnernetwork/technology-partners.html 
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/i-o/chassis-based-i-o/2085-micro850-expansion-i-o.html


Graças à integração de receitas e ao 

novo sistema de controle, um dos 

nossos clientes foi capaz de reduzir seu 

tempo de mistura em cerca de 30 por 

cento, o que lhe ajudou a aumentar a 

eficiência de toda sua operação.

– AMF Bakery Systems,  
Estados Unidos da América

Programe seus controladores com o  
software Connected Components Workbench™
Programar
• Aproveite a mais recente tecnologia de design 

otimizada para compatibilidade com os catálogos 
de controladores Micro850 e Micro870, 2080-Lx0E

• Programe em seu ambiente preferido alternando 
facilmente entre o tema IEC padrão e Logix 

• Reduza os custos operacionais tornando as 
máquinas mais flexíveis e inteligentes, habilitadas 
pela programação robusta do controlador 
Micro800 para reduzir os tempos de configuração 
mecânica

• Reduza o tempo de programação com os recursos 
de filtro e declaração rápida na grade de dados 
variáveis globais e locais

• Aumente a eficiência com a taxa de transferência 
de dados mais rápida e recursos de RMC (Run Mode 
Change) aprimorados

• Aumente a segurança do sistema com a nova 
definição/verificação de senha e a criptografia/
descodificação do projeto do usuário

Simule
• Experimente engenharia digital e programação 

sem hardware 

• Desenvolva e teste o código de programa 
aplicativo em um ambiente controlado usando o 
Simulador do Micro800

• Aumente a produtividade com validação de 
comunicação remota conectando dispositivos 
EtherNet/IP ao Simulador Micro800 

Configurar
• Reduza o tempo de desenvolvimento com um 

projeto comum para todos os dispositivos

• Facilite a configuração com uma ampla gama de 
opções de comunicação e protocolos:  
porta de programação USB, porta serial não 
isolada (RS-232 e RS-485), porta Ethernet, 
EtherNet/IP, DNP3 e DF1

• Atualize o firmware do dispositivo no organizador 
do projeto sem o software ControlFLASH™

Visualizar
• Integre uma aplicação de terminal gráfico 

PanelView 800 com um controlador Micro800 
usando DesignStation

• Economize tempo referenciando nomes de 
variáveis do controlador Micro800 diretamente a 
tags da interface homem-máquina (IHM)

• Ganhe flexibilidade para executar automação de 
animação de objetos sem controlador

  Saiba mais em rok.auto/ccw

   Acelere o desenvolvimento da máquina com  
um único software de projeto integrado
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https://rok.auto/ccw
https://rok.auto/ccwvideos


Allen-Bradley, Connected Components Workbench, ControlFLASH, expandindo a possibilidade humana, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, Micro850, Micro870,  
MicroLogix, PanelView, Rockwell Automation e TechConnect são marcas registradas da Rockwell Automation, Inc.  

CIP e EtherNet/IP são marcas registradas da ODVA, Inc. microSD é marca registrada da SD-3C. 
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Publicação 2080-BR001G-PT-P — abril de 2022 

Copyright © 2022 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados.

SAIBA MAIS 

  Acesse rok.auto/micro800

   Aumente a eficiência com tutoriais individualizados em 
rok.auto/micro800videos

Conecte-se conosco.

https://rok.auto/micro800
https://rok.auto/micro800videos
www.rockwellautomation.com.br
https://www.rockwellautomation.com/pt-pt.html
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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