
PanelView Plus 6 com 
certificação da indústria naval

Características gerais
As interfaces do operador do PanelView™ Plus 6 da Allen-Bradley® 
foram projetadas para otimizar o desenvolvimento, o desempenho e a 
eficiência do sistema. Elas apresentam componentes modulares, várias 
opções de comunicação, recursos gráficos avançados e ferramentas 
reutilizáveis de desenvolvimento.

A certificação da indústria naval de seletas interfaces do operador do 
PanelView Plus 6 fornece aos construtores navais e a outros fabricantes 
que operam em ambientes relacionados à marinha, opções avançadas 
de visualização.

Produtos com aprovação da agência

Módulos de tela naval:
Módulos de tela de 7" e 10" com variedades de tela na touchscreen ou 
no teclado/touchscreen

Módulos de lógica:
• Módulos de lógica CA do PanelView Plus
• Módulos de lógica CC isolados do PanelView Plus

Módulo ControlNet:
• O módulo de comunicação para terminais ControlNet para 

PanelView Plus 700, PanelView Plus 1000 e PanelView Plus 6 

Recursos:
Certificação adicional de testes foram 
realizados para atender as normas da 
indústria naval:

• Desempenho em áreas de alta 
umidade, temperaturas de extremo 
calor e extremo frio, vibração 
e níveis de compatibilidade 
eletromagnética, conforme 
definido pelas sociedades da 
indústria naval

• Avaliados para garantir que as 
emissões de radiofrequência não 
excedam o estabelecido pelas 
normas da indústria naval

Além disso, você ainda se beneficiar 
dos mesmos recursos de maior 
demanda oferecidos em produtos 
PanelView Plus 6 existentes:

Design Modular: Conveniente para 
a instalação flexível e manutenção 
reduzida 

Compatibilidade Logix: capacidade 
de comunicar com um pacote 
completo de controladores de 
Software Integrado

Software Integrado: software 
FactoryTalk® View Machine Edition 
para tendências, expressões, log 
de dados, gráficos avançados e 
navegação direta nos endereços do 
Logix

Gráficos avançados: proporcionam 
visuais claros e diretos 

Cartão SD: slot externo para cartão 
SD para transferência de arquivos, log 
de dados ou atualizações de sistema



Módulos PanelView Plus 6 com certificação da indústria naval*
O design modular dos produtos PanelView Plus para a indústria naval oferece a capacidade de personalizar o terminal 
para que atenda a suas necessidades específicas. É tão fácil quanto escolher na lista a seguir: 

1) um módulo de tela, 2) um módulo de lógica e 3) um módulo de comunicação opcional
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módulos Descrição Código de Catálogo

1 Módulos de tela

Combinação de 7" (Teclado/Touchscreen) 2711P-RDB7CM

Touchscreen de 7" 2711P-RDT7CM

Combinação de 10" (Teclado/Touchscreen) 2711P-RDB10CM

Touchscreen de 10" 2711P-RDT10CM

2

Módulos de lógica CA
512 MB Flash/RAM 2711P-RP8A

512 MB Flash/RAM 2711P-RP9A

Módulos de lógica CC**
512 MB Flash/RAM 2711P-RP8D

512 MB Flash/RAM 2711P-RP9D

3 Módulos de comunicação ControlNet para PanelView Plus 700 -1500 2711P-RN15S

*Esses módulos têm sido enviados para as seguintes agências marítimas:

-ABS

-Bureau Veritas

-DNV-GL

-Korean Register

-Lloyd’s Register

-Registro Italiano Navale

**Módulos de lógica CC isolados requerem um 6 VW1 Corcom, ou equivalente, um filtro de linha a ser aprovado para a "Zona de Distribuição Geral de Energia Elétrica"
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