
Características gerais
O ambiente Studio 5000® combina elementos de projeto em uma 
estrutura padrão que otimiza a produtividade e reduz o tempo até 
o comissionamento.

Este ambiente de projeto integrado e intuitivo foca no projeto rápido, 
reaproveitamento, colaboração e projeto virtual.

A interface do usuário atualizada fornece uma experiência de usuário 
comum e moderna em todos os aplicativos do Studio 5000.

Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®
Melhore a produtividade através de um desenvolvimento simplificado do sistema

Com os aplicativos do Studio 5000 você pode:
• Criar e manter um layout do sistema em um lugar centralizado com 

Architect™.

• Configurar, programar e manter a sua família de controladores 
Logix 5000™ com Logix Designer®.

• Criar telas modernas e intuitivas para os terminais gráficos 
PanelView™ 5000 com View Designer™.

• Criar e aproveitar bibliotecas de conteúdo reutilizáveis para um rápido 
desenvolvimento do projeto com Application Code Manager.

• Simular o seu sistema de controle em um ambiente virtual seguro, 
enquanto reduz o custo e o risco do projeto com Logix Emulate™.

Permite um projeto simplificado do 
sistema e troca de dados.

Programação e configuração 
colaborativas do sistema.

IHM altamente integrada com o Logix.

Reutilização do sistema e criação 
rápida de projetos.

Projeto virtual e sistemas de 
treinamento do operador.

Architect

Logix Designer

View Designer

Application  
Code Manager

Logix Emulate



Administre o layout do sistema

Studio 5000 Architect
Studio 5000 Architect é o ponto central do ambiente Studio 5000, no 
qual os usuários podem ver o sistema de automação em geral; configurar 
dispositivos como controladores, interface de operação e programação 
(IHM) e a interface de operação eletrônica (EOI); e administrar as 
comunicações entre os dispositivos. O aplicativo Studio 5000 Architect 
também compartilha dados com outros aplicativos do Studio 5000 e 
ferramentas de projeto elétricas de terceiros para simplificar a experiência 
de desenvolvimento.

Isto ajuda a agilizar o tempo de criar o sistema de automação Logix e View e 
permite que você:

• Crie uma representação gráfica do seu sistema para modificações mais fáceis do 
sistema.

• Crie projetos de Logix e View a partir de um ambiente integrado.

• Reutilize conteúdo do Logix e View, bem como da biblioteca de objetos de 
processo da Rockwell Automation.

• Troque dados de configuração de hardware, como controlador, E/S e módulos de 
comunicação com ferramentas de terceiros.

• Recursos de importação/exportação AutomationML para a troca bidirecional de 
dados entre o Studio 5000 e as ferramentas de engenharia para obter uma gestão de 
dados sólida.
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O Project Explorer 
oferece diversas vistas 

para ajudar a definir 
a organização e a 

execução.
Editores ricos em 
recursos ajudam 
a escrever código 
modular de forma 
eficiente.

Movimento 
integrado e 

segurança 
integrada em 

um ambiente de 
projeto intuitivo.

Configuração de dispositivo 
poderosa e fácil de usar simplifica 
o ajuste e a integração.

Paleta de instruções que contém mais 
de 250 instruções predefinidas.Studio 5000 Logix Designer

O Studio 5000 Logix Designer é um aplicativo para configurar, programar 
e manter a família inteira de produtos de controladores Logix 5000™ da 
Allen-Bradley® e dispositivos relacionados. O ambiente de programação 
intuitivo e moderno permite que os usuários trabalhem em colaboração 
para projetar e manter os sistemas.

• Um software de programação para todas as disciplinas: segurança, movimento, 
inversores, processos e discretas.

• Configure facilmente os dispositivos com assistentes gráficos e crie tags 
automaticamente.

• Programação moderna e simplificada com múltiplos editores e recursos de programação 
modular para uma maior produtividade.

• Veja o sistema e encontre o que precisa facilmente com as vistas Logical Organizer 
e Controller Organizer – ajudando a manter a disponibilidade.

• Crie código simultaneamente com outras pessoas e depois compare e mescle alterações.

• Proteja o projeto e execução do seu conteúdo Logix com capacidades de proteção de 
conteúdo com base em licença, para ajudar a garantir que apenas usuários autorizados 
visualizem, modifiquem ou executem código protegido.

• A funcionalidade de alarmes baseados em tags do Logix permite que os usuários 
adicionem alarmes diretamente a qualquer tag ou estrutura com apenas um clique, 
sem precisar de programação adicional.

• Biblioteca ampliada de instruções de segurança para a segurança baseada na rede 
e instruções de movimento para um melhor suporte cinemático.

• Compatível com as ofertas de segurança expansíveis, fornecendo uma solução SIL 2 
e SIL 3 do tamanho correto.

Configure, programe e mantenha seus controladores



Project Explorer 
para desenvolver 
facilmente telas e 

menus.

Caixa de ferramentas 
pesquisável de 

elementos gráficos 
para telas.

Compartilhamento 
de dados integrados 

entre o aplicativo 
View Designer e o 

sistema Logix.Studio 5000 View Designer
O Studio 5000 View Designer é o ambiente de projeto para a família de 
terminais de operação PanelView™ 5000. A integração dos terminais 
PanelView 5000 e Studio 5000 View Designer ajuda a desenvolver 
aplicações modernas de forma mais fácil e aprimora o desempenho do 
operador.

O aplicativo View Designer proporciona um ambiente de projeto intuitivo e moderno e aprimora 
a integração entre o sistema de controle e a interface do operador para melhorar a eficiência de 
programação e o desempenho do tempo de execução.

• Notificação pré-configurada, resumo de alarmes e monitores de diagnóstico ajudam a reduzir o tempo 
de projeto.

• Simplifique a engenharia com tags compartilhados entre a IHM e o controlador.

• Elimine a programação de alarmes e reduza o tráfego da rede com os alarmes baseados nos tags do 
Logix.

• O controle por botão de alta velocidade oferece uma resposta e realimentação rápidas para as 
aplicações de jog da máquina.

• Crie gráficos add-on personalizados e reutilizáveis para criar as suas aplicações de forma mais 
eficiente.

• Um suporte multilíngue com um recurso de troca de idiomas permite que os usuários alterem o 
idioma nos terminais PanelView 5000 para oferecer suporte às necessidades de usuários globais.

• Os recursos de emulação permitem que os usuários testem um projeto para diminuir os riscos gerais do 
projeto.

• Os recursos de registro de dados e tendências históricas mostram dados históricos imediatamente 
ao exibir a tela, ajudando a reduzir o tempo de localização de falhas.

• O servidor VNC integrado permite que um cliente de VNC remoto monitore e localize falhas.

Configure, programe e mantenha suas interfaces de operação

Gráficos add-on personalizados e 
reutilizáveis ajudam a aumentar a 
produtividade.



Studio 5000 Application Code Manager
O Studio 5000 Application Code Manager ajuda a acelerar o 
desenvolvimento do sistema ao criar bibliotecas de código reutilizável que 
pode ser administrado e implementado em toda a empresa. Criar projetos 
com Application Code Manager ajuda a aprimorar a homogeneidade do 
projeto, reduzir os custos de engenharia e alcançar um comissionamento 
mais rápido.

• Crie e configure objetos em massa facilmente utilizando bibliotecas de código 
reutilizável para melhorar o desenvolvimento da aplicação, sem programação adicional.

• O recurso de autogeração de conteúdo não só cria o código do controlador para o 
objeto modular, mas também os dados associados de visualização, histórico e alarmes, 
o que ajuda a criar projetos de forma mais eficiente.

• Crie objetos complexos e reutilizáveis da biblioteca de forma fácil em um projeto novo 
ou existente.

• Use bibliotecas padronizadas de código centradas em aplicação, incluindo Bibliotecas 
de Objeto de Processo PlantPAx® e nossas Bibliotecas de Fabricante de máquina, para 
poupar tempo e padronizar os seus sistemas de forma mais fácil.

Adicione, edite e apague conteúdo do 
projeto através dos objetos da biblioteca 

com vista de classe.

Importe e 
exporte os 

dados de 
configuração 

facilmente com 
Microsoft Excel.

Project Explorer 
mostra todos 

os objetos 
configurados em 

seu projeto de 
automação.

Configure de forma fácil e 
rápida objetos modulares 
através de uma configuração 
de parâmetros simples.

Administre a abrangente 
biblioteca de conteúdo 
reutilizável nos projetos.

Acelere a criação do projeto com conteúdo reutilizável

Uma edição Lite gratuita está disponível no PCDC (Centro de 
download e compatibilidade de produtos) e inclui a capacidade 
de usar as bibliotecas da Rockwell Automation e criar bibliotecas 
personalizadas, mas está limitada a um único controlador e banco 
de dados local. A edição Standard do Studio 5000 Application Code 
Manager está disponível como uma assinatura anual de baixo custo.

https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx


Studio 5000 Logix Emulate
O Studio 5000 Logix Emulate aumenta a produtividade do projeto, reduz o 
risco e diminui os custos gerais do projeto. O projeto virtual é o centro do 
Studio 5000, permitindo protótipo de máquina, análise de produtividade, 
comissionamento virtual e Sistemas de Treinamento Operacional (OTS). 
Logix Emulate fornece a capacidade de validar, testar e otimizar o código 
de aplicação independentemente do hardware físico. As capacidades da 
interface fornecem conectividade a sistemas de treinamento operacional e 
simulações de terceiros, permitindo que os usuários simulem seu processo 
completo e treinem equipes em um ambiente virtual seguro.

• Simule Entrada/Saída (E/S) discreta e controladores com base no Logix5000.

• Simplifique a localização de falhas ao utilizar a depuração avançada para suportar 
a validação de código e o comissionamento virtual.

• Ajuste com facilidade a velocidade da execução para identificar problemas 
potenciais antes mesmo de serem encontrados em um sistema de produção.

• Integre em sistemas de simulação de processo de alta fidelidade para 
treinamento com base no operador e situação.

Simule o seu sistema em um ambiente virtual seguro

Studio 5000® Logix Emulate Studio 5000® Logix Emulate

MACHINE 
PROTOTYPING

THROUGHPUT 
ANALYSIS

OPERATOR TRAINING 
SYSTEMS (OTS) 

VIRTUAL 
COMMISSIONING 



Opções de pacote do software Studio 5000
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Studio 5000 edição Kits de 
ferramentas Professional Full Standard com 

Networx Standard Lite Mini Service

Architect

Logix Designer

View Designer

Logix Emulate*

Application Code Manager 
edição Standard**

Incluído Por assinatura Compra do add-on Não incluído

Connect with us.

* Logix Emulate está incluso no Professional Edition e no kit de ferramentas. Logix Emulate para treinamento operacional é uma licença autônoma e deve ser adquirida separadamente.
** A edição Lite do Application Code Manager está disponível gratuitamente no PCDC.

http://discover.rockwellautomation.com/HMI
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
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