TERMINAIS
GRÁFICOS
PANELVIEW 800
Solução de visualização
para suas máquinas inteligentes

INICIAR

Visualize suas máquinas autônomas
O ambiente de negócios está em constante evolução. Você
precisa de máquinas inteligentes para saber onde você está em
cada etapa do caminho para tomar decisões oportunas e que lhe
permitam agir para alcançar a eficiência operacional.
Os Sistemas de Controle Micro da Rockwell Automation® fornecem
uma Solução de Automação inteligente totalmente expansível e
integrada para o desenvolvimento de máquinas autônomas. Como
parte do nosso Sistema de Controle Micro, os terminais gráficos
PanelView™ 800 oferecem uma solução de controle e visualização
de alto desempenho com a capacidade de expandir entre sistemas
micro e pequenos. Os terminais podem ajudar a tornar suas
máquinas mais inteligentes, produtivas e conectadas.
Nossos terminais gráficos PanelView 800 oferecem um
processador de alta velocidade e tela de alta resolução com opção
de teclado ou tela sensível ao toque para entrada do operador.
Além disso, esses terminais oferecem recursos de monitoramento
remoto. Eles são ideais para suas máquinas autônomas para
atender uma ampla variedade de aplicações de pequeno e médio
porte.
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Obtenha resultados
Compatível com controladores micro e pequenos

Vários protocolos de comunicação

•

Conecte-se aos controladores Micro800™, MicroLogix™, CompactLogix™ 5370*
e CompactLogix 5380** para aplicações de pequeno e médio porte

•

•

Economize tempo com passagem CIP e ponte entre o terminal gráfico e o
controlador

•

Melhore a usabilidade com upload ou download direto de aplicativos por meio do
controlador

•

Otimize a conectividade do terminal com controladores Micro800 por meio de
referência direta de tag

Habilitado para monitoramento remoto
•

Minimize o tempo de parada não programada ao permitir que o operador
monitore e configure os terminais remotamente por meio de servidores de
Computação de Rede Virtual (VNC)

Solução de visualização segura
•

Aumente a segurança do terminal com proteção por senha para controlar
o acesso de pessoal

•

Restrinja a conectividade não autorizada ao terminal ativando ou desativando
portas EtherNet/IP™ ou seriais não utilizadas
EtherNet/IP™

Reduzir tempo de configuração da máquina através de vários protocolos de
comunicação, tais como:
– Serial (RS-232, RS422/485)

– EtherNet/IP

– Modbus RTU/TCP

– DNP3 e DF1

Facilidade de uso
•

Melhore a comunicação entre o operador e o terminal com suporte multilíngue

•

Aumente a eficiência modificando ou excluindo nomes de receitas no terminal

•

Reduza o tempo de programação fazendo upload e download de valores de receita em
uma operação

•

Faça backup ou modifique a receita off-line facilmente salvando a receita
no formato .csv

•

Facilite a manutenção importando e exportando a Lista de idiomas para o formato .xlsx

•

Simplifique a programação usando o Navegador de referência cruzada para rastrear
e localizar tags

Chave
Stratix® 2000

Terminal gráfico
PanelView™ 800
Controlador Micro850®

Inversores
PowerFlex®

Software Connected
Components WorkbenchTM

*Exclui o catálogo CompactLogix 5370 1769-L37xxx
**Somente CompactLogix 5380 catálogo 5069-L306xxx
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Desenvolvido utilizando
Software Connected Components Workbench
Experimente a facilidade de engenharia digital com um software
de design integrado. Nosso software Connected Components
Workbench™ oferece programação e simulação de controladores,
configuração de dispositivos e integração com o editor de Interface
homem-máquina (IHM). Reduza o tempo inicial de desenvolvimento da
máquina, avalie e depure aplicativos no ambiente de teste, renomeie
variáveis automaticamente e muito mais com o software Connected
Components Workbench.
Saiba mais em rok.auto/ccw
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DesignStation
O DesignStation é um uma ferramenta de desenvolvimento dentro do
Software Connected Components Workbench que oferece a melhor
experiência do usuário ao criar aplicativos para terminais gráficos
PanelView 800.
O DesignStation permite aos usuários:
•

Fácil configuração do idioma do terminal por meio da troca de idioma Unicode

•

Obter visibilidade do status da máquina por meio de mensagens de alarme com
variáveis incorporadas e aumento do tamanho do histórico de alarme

•

Reduzir o tempo de programação para recursos básicos de receita com objetos
de receita nativos

•

Simplificar a programação com a capacidade de replicar aplicativos facilmente
em todos os tamanhos de terminal com o recurso de Alterar Terminal Gráfico

Selecione um terminal gráfico
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Selecione um terminal gráfico PanelView 800

Tamanho da tela para instalação
na orientação paisagem e retrato
Código de catálogo
Resolução

4 pol.

7 pol.

10 pol.

2711R-T4T

2711R-T7T

2711R-T10T

480 x 272 WQVGA

800 x 480 WVGA

800 x 600 SVGA

Tipo de tela

TFT touchscreen, LCD widescreen

Horas da tela

40.000 horas

Cores

65 mil Cores

Luz de fundo

LED

Velocidade do processador, CPU

800 MHz
Teclas de função de toque resistivo
e tátil

Entrada do operador
Memória e armazenamento do
sistema
Relógio em tempo real com
bateria

Toque resistivo

256 MB RAM e armazenamento de 256 MB
Sim

Software

Software Connected Components Workbench versão 8 ou posterior

Acessórios/Número de catálogo

–

Kit de placa adaptadora de
7 pol./2711R-APK7

Kit de placa adaptadora de
10 pol./2711R-APK10

Consulte Comparação de recursos do portfólio da interface do operador PanelView (publicação 2711P-SP011) e Guia de Seleção de Soluções de
Visualização (publicação VIEW-SG002) para obter mais informações e comparação de recursos.
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VOLTAR

SAIBA MAIS
Acesse rok.auto/pv800
Aumente a eficiência com tutoriais individualizados em rok.auto/pv800videos
Automatize as máquinas com Sistemas de Controle Micro

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

Conecte-se conosco.
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