
As interfaces do operador PanelView™ Plus 7 formam um portfólio 
abrangente, com modelos Standard e Performance que proporcionam 
aos operadores no nível de máquina uma visão do sistema de controle. 
O uso do FactoryTalk® View Machine Edition ajuda a simplificar a 
configuração e fortalecer sua solução Integrated Architecture.

Os terminais de operação são ideais para aplicações que exigem 
monitoração, controle e exibição de informações de formas dinâmicas, 
nas quais os operadores devem entender rapidamente o estado da 
máquina e tomar melhores decisões.

Modelos Performance
Oferecido em seis tamanhos, de 7 a 19 polegadas com opções widescreen, 
o PanelView Plus 7 Performance é projetado para todas as aplicações, 
desde máquinas pequenas até as complexas. Eles incluem processadores 
de alta velocidade, opções de maior memória e portas Ethernet 
incorporadas que suportam topologias de rede de anel ao nível de 
dispositivo (DLR), linear ou em estrela. Além disso, os modelos PanelView 
Plus 7 Performance incluem recursos aprimorados, incluindo um cliente 
RDP que cria um terminal de cliente fino e funcionalidade ActiveX de 
navegador da web para incorporar páginas HTML dentro da aplicação.

Modelos Standard
Com tamanhos que variam de 4 a 15 polegadas, os terminais PanelView 
Plus 7 Standard oferecem recursos básicos, ideais para aplicações 
em máquinas pequenas e médias. Eles incluem opções de porta 
Ethernet DLR ou simples para conectividade em rede e certificação 
ATEX Zona 2/22. FactoryTalk Machine Edition 9.0 oferece conexão a 
um controlador, 50 telas (25 telas sobressalentes e 25 telas faceplate 
em cima) e 500 alarmes. As versões anteriores do FactoryTalk Machine 
Edition oferecem conexão a um controlador, 25 telas e 200 alarmes.

Interfaces do operador PanelView Plus 7
Terminais gráficos projetados para aprimorar o desempenho

Recursos e benefícios

Maior expansibilidade 
• Os tamanhos variam de 4 pol. 

a 19 pol. com opções de tela 
ampla para atender a diversas 
necessidades da aplicação 

• A utilização de um gabinete 
com menos de 2 polegadas de 
profundidade economiza espaço 
e reduz custos 

Desempenho aprimorado 
• Recursos padrão do Windows 

CE 6.0, incluindo notificações 
por e-mail e mensagens de texto 
e servidor seguro de FTP

• Portas Ethernet incorporadas que 
suportam topologias de rede de 
anel ao nível de dispositivo, linear 
ou em estrela

• O visualizador de PDF incorporado 
exibe manuais de usuário e guias de 
instalação

Habilitado para a mobilidade
• Aplicações para monitoração a 

partir de um local remoto seguro 
com conectividade VNC 

• Os recursos de e-mail e mensagens 
de texto proporcionam notificações 
em tempo real

Experiência de desenvolvimento 
aprimorada
• As faceplates e instruções add-on 

podem economizar de 50% a 90% 
do tempo de desenvolvimento de 
telas complexas

• Utilize um cartão SD para copiar e 
recuperar as aplicações de interface 
do operador

• Maior produtividade do operador 
ao criar uma interface intuitiva com 
sombreamento gradual e suporte 
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MODELO PERFORMANCE

MODELO STANDARD
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Slot para cartão SD 
para armazenamento 
e registro de dados, 
gestão da receita e 
replicação do terminal

Portas USB para 
impressora, leitor 
RFID e suporte para 
câmera Web

Faceplates e instruções 
add-on economizam  
tempo no desenvolvi-
mento de telas complexas

O visualizador de PDF 
incorporado mostra 
manuais de usuário e 
guias de instalação

Certificação 
ATEX 2/22

O recurso de cliente RDP cria uma aplicação cliente fino

O ActiveX de navegador da Web incorpora 
páginas HTML dentro da aplicação



FactoryTalk View Machine Edition
Os novos grampos de 
instalação possibilitam 
a instalação e remoção 
rápidas e simples do 
terminal

Portas Ethernet incorporadas simples ou DLR 
para a conectividade em terminais Standard 
e porta Ethernet incorporada com DLR em 
terminais Performance

Localização rápida de falhas com 
diagnósticos em tempo real
• Captura os dados ambientais do terminal durante 

a execução como temperatura, carga e tensão da 
bateria

• Pronto para a mobilidade com suporte a VNC 
e FactoryTalk Viewpoint

Cópia e recuperação rápidas e fáceis do 
terminal

Utilize um cartão SD para criar rapidamente cópias 
do terminal e reduzir o tempo de resposta para o 
mercado ou recuperar um terminal.

• Sistema operacional
• Configuração da rede e ajuste dos parâmetros do 

terminal 
• Arquivo de tempo de execução do FactoryTalk® 

View Machine Edition (ME)
• Arquivos da receita e dos datalogs

Oferece uma manutenção simplificada do projeto 
com o manejo aprimorado de diversas aplicações 
do FactoryTalk View Machine Editions no mesmo 
terminal 

• Novas opções de autenticação do domínio 
• Gerencia a configuração de segurança dentro de 

uma aplicação em execução 
• Inclui registro de auditoria aprimorado 
• Fornece gestão de receita, recursos em diversos 

idiomas e animações intuitivas
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Especificações do PanelView Plus 7 Standard e Performance
Para especificações, acessórios, manuais e informações de serviço atualizadas, visite:  
http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

Allen-Bradley, CompactLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, LISTEN. THINK. SOLVE. PanelView e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. 
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

PanelView Plus 7 Standard PanelView Plus 7 Performance

Tamanho da tela

Tela de 4 polegadas (110 x 135 mm)
Tela de 6 polegadas (152 x 176 mm)
Tela de 7 polegadas (170 x 212 mm)
Tela de 9 polegadas (190 x 280 mm)

Tela de 10 polegadas (252 x 297 mm)
Tela de 12 polegadas (240 x 340 mm)
Tela de 15 polegadas (318 x 381 mm)

Tela de 7 polegadas (170 x 212 mm)
Tela de 9 polegadas (190 x 280 mm)

Tela de 10 polegadas (252 x 297 mm)
Tela de 12 polegadas (240 x 340 mm)
Tela de 15 polegadas (318 x 381 mm)
Tela de 19 polegadas (411 x 485 mm)

Tipo de tela LCD TFT em cores, gráficos coloridos de 18 bits

Sistema operacional Microsoft Windows CE 6.0 R3

Arquitetura aberta Sim

CPU ARM – 1,0 GHz X86 – 1,3 GHz

RAM 512 MB 512 MB

Armazenamento 
interno

Armazenamento de 512 MB
Armazenamento não volátil de 80 MB para aplicações

Relógio em tempo real Sim, o relógio com energia de apoio por bateria registra a data e a hora de dados críticos.  
Precisão +/-2 minutos por mês

Temperatura ambiente 
em operação 0 a 55 °C (32 a 131 °F)

Classificações NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66

Certificações

ATEX Zona 2, ATEX Zona 22; listado cULus; 
Classe I, Div. 2, Grupos A,B,C,D, T4; 

Classe II, Div. 2, Grupos F, G; Classe III; 
Classe I, Zona 2, Grupos 11C T4; KCC; 

CE (EMC); CE (LVD); RoHS; EAC; INMETRO

Listado cULus; Classe I, Div. 2, Grupos A,B,C,D, T4; 
Classe I, Zona 2, Grupos 11C T4; KCC; CE (EMC); 

CE (LVD); RoHS

SD 1 x SDHC

USB 1 USB-A e 1 USB-B (v2.0 alta velocidade) 2 USB-A e 1 USB-B (v2.0 alta velocidade)

Ethernet
1 porta RJ45 10/100 MB ou 2 portas 10/100Base-T 

Auto MDI/MDI-X Ethernet que suportam 
topologias de rede DLR, linear ou de estrela 

2 portas Ethernet 10/100Base-T, Auto MDI/MDI-X 
que suportam topologias de rede DLR (anel de 

nível de dispositivo), linear ou de estrela

Alimentação de entrada CC (18 a 30 Vcc) CC (18 a 30 Vcc) e CA (100 a 240 Vca)

Software padrão FactoryTalk Machine Edition 7.0 ou posterior, FactoryTalk Viewpoint, visualizador de PDF, 
controles ActiveX, controle de terminal remoto, servidor de FTP

http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

