
Desempenho avançado, flexibilidade e localização de falhas
Recursos
• Desenvolvido sob a nossa mais alta arquitetura de 

desempenho, que foi primeiramente introduzida com os 
controladores ControlLogix® 5580 e CompactLogix 5380

• Usa o ambiente e as ferramentas de desenvolvimento 
Studio 5000®

• Proporciona controle em tempo real Logix e uma 
instância do sistema operacional Windows 10 IoT 
Enterprise em uma plataforma única 

• O desempenho aumentado proporciona um tempo de 
varredura e atualizações do loop de movimento mais 
rápidos, logo, um melhor rendimento da máquina e 
uma maior produção 

• Segurança Logix incorporada com autenticação e 
autorização de usuário FactoryTalk® Security

Casos de uso
• Computação analítica, de coleta de dados e 

preditiva

• Cloud Gateway, Concentrador de dados

• Controle de linha e de maquinaria

• Controle e visualização integrados

• Controle e visualização de máquinas terceiras.

Saiba como Conseguir mais das suas máquinas 
e equipamentos com nossas soluções de 
computação escalável.

Controlador CompactLogix 5480
Logix, desempenho e sistema operacional comercial em uma única plataforma.

O controlador Allen-Bradley® CompactLogix™ 5480 oferece os benefícios do controlador Logix com 
a parte computacional baseada no sistema Windows®. Com uma CPU comercialmente disponível e 
um sistema operacional Windows 10 IoT Enterprise sendo executado de maneira independente em 
relação ao sistema de controle Logix, proporciona uma arquitetura com a capacidade de executar 
aplicações de terceiros.

Os usuários finais e as OEM estão inventando maneiras de coletar dados de máquinas e transformá-
los em informação valiosa, mais perto do chão de fábrica. Esta capacidade de tomada de decisões 
no nível da máquina ajuda a permitir sua visão de Connected Enterprise.

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/overview.page?pagetitle=Scalable-Computing&docid=2ad5a2b2997be569ab0626e4b0da863e
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5069-L46ERMW Especificações

Controle em tempo real Instrumento de controle Logix

Sistema operacional aberto Windows 10 IoT Enterprise (independente do instrumento de controle Logix)

CPU Intel i7 2,4 GHz Quad

Armazenamento 20 MB (Logix) Aprox. 64 GB SSD (Windows)

SDRAM 6 GB (Windows)

Portas GbE (Logix) 3 (2 portas configuráveis para IP Dual ou DLR)

Portas GbE (OS) 1 

Interface do monitor 1 (DisplayPort) – Compatível com conversores VESA aprovados para telas HDMI, DVI, VGA

Portas USB 1 porta de dispositivo (Logix) 2 USB 3.0 Portas Host (OS)

E / S Compatível com até 31 módulos locais 5069 Compact I/O™

Controlador CompactLogix 5480
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