Soluções de migração
Sistema de controle SLC™ 500 para CompactLogix™ 5380

Otimize a produtividade e minimize o risco com tecnologia moderna
Para ficar à frente das crescentes demandas do mercado, é necessário ter soluções de migração
que ajudem a reduzir o risco de manter equipamentos em obsolescência e obter maior
produtividade. Maximize sua vantagem competitiva colaborando com um parceiro que tem
o conhecimento no serviço e setor do produto para desenvolver sua estratégia de upgrade.

Controladores SLC™ 500 e E/S do SLC™

A Rockwell Automation e nossos parceiros vão desenvolver com você uma estratégia de
modernização que se encaixe nas necessidades da sua aplicação e em seus objetivos em
longo prazo. Você pode migrar tudo de uma vez ou em fases, no ritmo que seja confortável
para você e para se adaptar a seu orçamento. Isso permitirá que você migre com facilidade
do sistema de controle SLC™ 500 para o CompactLogix™ 5380.

Ciclo de vida do produto
Use a ferramenta de busca de status de ciclo de vida do produto na web para localizar informações específicas sobre ciclo
de vida pelo código de catálogo.

ACTIVE

ACTIVE MATURE

END OF LIFE

DISCONTINUED

ACTIVE: a oferta mais atual para uma categoria de produto.
ACTIVE MATURE: o produto é totalmente compatível, porém, há um novo produto ou família de produtos. Ganhe valor
através da migração.
END OF LIFE: anúncio da data de descontinuação — execute ativamente migrações e compras no último momento.
Normalmente, o produto pode ser solicitado até a data de sua descontinuação1.
DISCONTINUED: produto que não é mais fabricado ou adquirido2. Serviços de troca/reparo podem estar disponíveis.
1
2

Faltas de itens específicos podem ocorrer antes da data de descontinuação.
Estoque limitado pode estar disponível no modo de desativação, regionalmente.

Controlador Compact
GuardLogix® 5380 SIL 3
Controlador CompactLogix™ 5380
e sistema de E/S Compact 5000™

Controlador Compact
GuardLogix® 5380 SIL 2

Por que atualizar ou migrar?
A tecnologia moderna ajuda você a ficar à frente com melhor desempenho e maior eficiência
em um mercado global

Sistema de fiação e conversão de E/S 1492
Módulos de conversão de E/S 1492:
interface de E/S Compact 5000™
Controlador CompactLogix™ 5380

Módulos de E/S
Compact 5000™

A migração do sistema de controle SLC™ 500 faz parte do plano de modernização proativo que temos para
você. Modernizar seu sistema de automação em obsolescência ajuda você a obter uma melhor capacidade
de desempenho do sistema, produtividade e segurança para atender às demandas crescentes de máquinas
inteligentes e equipamento de manufatura.

Placa de
montagem
superior

Planeje agora reduzir o risco de manter equipamento em obsolescência e obter maior produtividade com a
migração do sistema de controle SLC 500 para o CompactLogix™ 5380. Esta é uma oportunidade de atender
mais requisitos de aplicação com opções padrão e de segurança desde os controladores CompactLogix 5380
e Compact GuardLogix® 5380, respectivamente.

E/S do SLC™ existente (cód. cat. 1746)
fiação de campo

Módulos de conversão de E/S 1492:
interface de E/S do SLC™
(cód. cat. 1746)
Observação: os cabos do módulo de
conversão exibidos são mais compridos
do que o comprimento real

Placa de montagem inferior

Vantagens

Migre com facilidade

Obtenha mais com o sistema de controle CompactLogix 5380

• Tempo e esforço de conversão geral inferior
-	Reduza o tempo para reescrever o programa do
controlador com ferramentas de conversão de código
-	Converta a E/S e mantenha conexões de fiação de
campo existentes
• Reduza a localização de falhas na inicialização
-	Zero erros de fiação
• Economize tempo de instalação
- Não é necessário perfurar já que o rack de conversão
utiliza orifícios de montagem existentes

• 	Obtenha flexibilidade adicional com movimento integrado na EtherNet/IP™ para até 32 eixos
• 	Melhore o desempenho com E/S de alta velocidade, controle de movimento e topologias de redundância
de nível de dispositivo (DLR) e linear com portas Ethernet de Gigabit duplo (Gb) integradas
•	Aprimore a segurança com detecção de mudanças, registro e firmware criptografado baseados no controlador
•	Maximize o retorno sobre os ativos existentes por meio de um controle aprimorado e acesso a diagnóstico
em tempo real
•	Reduza o tempo de comissionamento e otimize a produtividade com um ambiente de desenvolvimento
comum, a aplicação Logix Designer® Studio 5000

Desenvolva um plano de modernização
Avalie suas opções para um plano de ciclo de vida proativo.
Serviços de modernização da Rockwell Automation
Reduza os riscos de ciclo de vida antes, durante e após o processo de migração com soluções de
modernização que são personalizados para suas necessidades específicas. Nossos serviços de modernização
e suporte ajudam a minimizar o tempo de parada, a maximizar o sucesso operacional e a reduzir o risco de
manter equipamentos em obsolescência. Desde a gestão de projeto até a inicialização, ajudamos a definir
e implementar uma estratégia de modernização eficiente para sua instalação.
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pela ROCKWELL AUTOMATION

EX

Faça você mesmo
Se preferir migrar do sistema de controle
SLC™ 500 para o sistema CompactLogix™
5380 sem assistência, a Rockwell Automation
oferece várias ferramentas e recursos para
ajudá-lo a planejar e fazer a migração com
a mínima interrupção possível.

A

Integrador de sistemas ou solution provider reconhecido
Nosso programa PartnerNetwork™ fornece uma equipe integrada de especialistas em engenharia e
fornecedores líderes do setor de automação e fabricação que têm experiência na entrega de produtos ou
serviços projetados para trabalhar com as soluções da Rockwell Automation®.

Ferramentas para planejar e executar sua migração
A Rockwell Automation fornece ferramentas de migração para seleção de hardware e conversão, conversão de código e de hardware que eliminam a
necessidade de modificar qualquer fiação de dispositivo de campo. Todas as ferramentas estão disponíveis independentemente de quem realiza a migração:
Rockwell Automation, integrador de sistemas ou você mesmo.
Installed Base Evaluation

Migrador de projetos RSLogix 5000 ou Studio 5000

Um serviço Installed Base Evaluation™ (IBE®) fornece uma análise detalhada dos ativos críticos de
sua fábrica e a condição em que se encontram. Este serviço fornecido no local oferece relatórios
detalhados por local, área, linha, máquina e painel.

A ferramenta Project Migrator permite economizar tempo e recursos de engenharia ao
converter o código do aplicativo SLC™ 500. Depois de exportar seu arquivo do projeto
RSLogix 500®, você pode usar os utilitários de conversão incorporados para importar seu
código para a aplicação Logix Designer® Studio 5000 ou RSLogix 5000®

Integrated Architecture Builder
O Integrated Architecture® Builder (IAB) é
uma ferramenta de software, gráfica e fácil
de usar, que permite definir e configurar
automaticamente uma arquitetura do
sistema de controle CompactLogix™ 5380,
incluindo uma lista de materiais detalhada,
baseada em seu sistema de controle
SLC™ atual.

Módulo de comunicação SLC EtherNet/IP
O módulo de comunicação SLC EtherNet/IP (1747-AENTR) permite
a comunicação e a transferência de dados entre um controlador
CompactLogix 5380 e uma E/S remota via comunicação ethernet.
Usar um módulo 1747-AENTR em uma modernização por fases
permite que a rede de E/S remota existente permaneça no lugar.
Isso também permite que o programa aplicativo novo seja testado
antes da transição e alternar de volta para o programa aplicativo
antigo facilmente.

Esquemas de configuração populares para controladores CompactLogix 5380

Módulo serial de Compact 5000 I/O

Use estes esquemas de configuração de sistema para construir um sistema Integrated
Architecture® expansível para sua aplicação industrial e entender o desempenho, a capacidade e
as configurações básicas que os controladores podem usar.

O módulo serial de Compact 5000™ I/O (5069-SERIAL) permite a comunicação
entre um controlador e a E/S em uma rede serial. Ele pode funcionar como uma
E/S local ou módulo de E/S remota em uma rede EtherNet/IP.

Criador de propostas do ProposalWorks

Sistema de fiação e conversão de E/S 1492

Essa ferramenta ajuda você a criar listas de materiais, RFQs e propostas para seus projetos de
automação diretamente do seu computador. A ferramenta tem mais de 1.500 assistentes e um
recurso de pesquisa fácil de usar para encontrar os produtos certos para atender às necessidades
da sua aplicação.

O sistema de conversão de E/S 1492 fornece um método rápido e eficiente
para conversão de uma E/S do SLC existente para uma E/S Compact 5000. A conversão
de E/S é realizada sem a remoção das fiações de campo do painel de controle existente,
eliminando o risco de erros de fiação.

Início: análise de seu sistema de automação
Com o conhecimento do setor e suporte a serviços mundiais, a Rockwell Automation colabora com você para garantir uma transição tranquila de seu sistema
de controle SLC™ 500 para o CompactLogix™ 5380.

ETAPA 1: Documente o layout atual do sistema e defina seus requisitos de sistema futuros

ETAPA 2: Planeje sua migração

Comece a planejar sua migração documentando seu sistema existente como um ponto de
referência. Isso permitirá que você considere as opções disponíveis e encontre uma solução
que atenda melhor às suas necessidades atuais e futuras.

Assim que tiver planejado sua abordagem geral para a migração, use a ferramenta Integrated
Architecture® Builder (IAB) para ajudar a planejar os detalhes. O assistente de migração
SLC integrado na IAB o orientará por meio do processo de configuração do sistema. Você
pode decidir os componentes a reutilizar ou substituir. Se optar por reutilizar a E/S do SLC,
o IAB verificará o suporte do módulo e o carregamento da fonte de alimentação e o ajudará
a configurar a nova rede EtherNet/IP. O sistema de conversão de E/S 1492 no IAB ajuda a
minimizar o risco de erros de fiação preservando a conexão da fiação de campo durante
a conversão de E/S.

Terminais gráficos PanelView™ Standard

Sistema de controle SLC™ 500

Serial

Rack de E/S remota SLC™

Avançar: execução do seu projeto
Se escolher migrar tudo de uma vez ou em fases, temos as ferramentas e a experiência para orientá-lo durante a transição. Nossa abordagem de automação
modular aliada à compatibilidade reversa permite manter a produtividade à medida que faz o upgrade de partes de seu sistema de automação.

FASE 1: conversão de código da aplicação

FASE 2: substitua o controlador e/ou módulo SLC

Economize tempo e recursos de engenharia convertendo o código da aplicação SLC™ 500 por
meio de utilitários de conversão incorporados na aplicação Logix Designer® Studio 5000 ou
RSLogix 5000®. Converter sua aplicação PanelView™ Standard para o PanelView Plus 7 é tão
simples quanto importar o projeto existente para o software FactoryTalk® View Machine Edition.

Monte e faça a ligação do sistema CompactLogix™ 5380 e substitua os módulos do primeiro
slot do SLC (processador ou módulo de comunicação SLC) pelo módulo de comunicação
SLC EtherNet/IP™ (1747-AENTR). A utilização deste módulo permite manter sua E/S do SLC
e preservar a fiação de campo existente, enquanto permite que seu rack de E/S do SLC seja
controlado de seu novo controlador CompactLogix. Essa abordagem simplifica o processo
de migração, reduz os riscos associados à nova fiação da E/S e economiza tempo valioso,
permitindo que você coloque rapidamente seu aplicativo em produção.

Ferramentas: aplicação RSLogix 5000/Studio 5000 Logix Designer, software FactoryTalk® View Studio

Ferramentas: Manual do usuário do módulo de comunicação SLC EtherNet/IP (1747-UM076), Manual do usuário dos
controladores CompactLogix 5380 e Compact GuardLogix 5380 (5069-UM001)

Vantagens do código da aplicação:
• Converte o código usando conversão de
código automatizada
• Aproveita construtos e recursos potentes
para melhorar a aplicação
Vantagens da aplicação de interface
homem-máquina (IHM):
• Nenhuma modificação adicional será
necessária, na maior parte do tempo
• O software utilitário gera registro de
conversão, que identifica recursos não
compatíveis com o novo hardware
selecionado
• Recursos e gráficos aprimorados
• Melhor integração com controladores

Terminal gráfico PanelView™ Plus 7

Vantagens:
• Manter a fiação de campo
existente

Controlador CompactLogix™ 5380

EtherNet/IP™

• Capacidade de reverter para
a E/S do SLC se necessário
E/S do SLC™ com módulo 1747-AENTR

E/S do SLC™ com módulo 1747-AENTR

Avançar: execução do seu projeto
FASE 3: substitua outro hardware de sistema e analise o investimento

FASE 4: substituição de E/S

Se o seu sistema de controle tem inversores de frequência, controle de movimento,
sensores ou centros de controle de motores em obsolescência ou da concorrência,
a Rockwell Automation pode ajudar a migrar esses produtos também. Temos um
grupo mundial de serviços que pode fazer o trabalho de migração, auxiliar e treinar
operadores ou fornecer os serviços de manutenção assim que ela estiver concluída.
Também podemos avaliar suas necessidades de rede e a gestão de ativos de toda
sua instalação.

Na fase final do processo de migração, o sistema de conversão de E/S 1492 é usado para substituir
o sistema de controle SLC™ 500 pelo CompactLogix™ 5380. Como a substituição de E/S representa
um grande investimento, fornecemos uma estratégia que é certa para sua agenda e orçamento.
O sistema de conversão de E/S 1492 permite a conversão de E/S do SLC™ para a E/S do Compact
5000™ sem remover as conexões da fiação de campo existentes. Isso ajuda a reduzir o tempo de
conversão, custos de mão de obra e reduzir o risco de tempo de parada em potencial que poderia
resultar de erros de fiação durante a migração. O planejamento de sua migração é mais gerenciável
pois a E/S pode ser trocada um rack por vez ou todos de uma vez. Qualquer que seja o caso, é
possível operar as arquiteturas de E/S nova e antiga simultaneamente. Além disso, a documentação
de referência cruzada de E/S garante a exatidão e fornece um histórico de backup para localização
de falhas ou diagnósticos futuros.

Ferramentas: esquemas de configuração populares para controladores CompactLogix 5380

Ferramentas: fiação e sistema de conversão de E/S 1492, criador de proposta ProposalWorks™
Controlador CompactLogix™ 5380

Terminal gráfico PanelView™ Plus 7

Switch Stratix® 8000

Controlador CompactLogix™ 5380

EtherNet/IP™

EtherNet/IP™

Terminal gráfico
PanelView™ Plus 7

Terminal gráfico
PanelView™ Plus 7

Terminal gráfico
PanelView™ Plus 7

Rack de E/S remota
Compact 5000™ com
fiação e sistema de
conversão de E/S 1492

Servo-drive
Kinetix® 5500

Rack de E/S
remota SLC™

Switch Stratix® 8000

Terminal gráfico PanelView™ Plus 7

Rack de E/S
remota SLC™

Inversor PowerFlex® 525

Servo-drive
Kinetix® 5500

Terminal gráfico
PanelView™ Plus 7

Rack de E/S remota
Compact 5000™ com
fiação e sistema de
conversão de E/S 1492

Inversor PowerFlex® 525

Serviços de modernização e conversão
Em qualquer fase do seu projeto de conversão, a Rockwell Automation pode fornecer experiência
técnica, do setor e de gestão de projetos para ajudar a facilitar um projeto de migração.
Ajudaremos você a elaborar um plano para acompanhar o alcance de suas metas de curto e longo
prazo. Um engenheiro principal será atribuído como seu contato principal de comunicações, e será
responsável pela coordenação e scheduling das atividades e recursos de implementação.

Serviços de modernização de aplicação
Utilizando aplicações de software proprietário personalizados, criados para converter plataformas
de controle, visualização e inversor de frequência existentes, nossos engenheiros vão concluir
e testar o processo de conversão para confirmar a operabilidade do novo sistema de controle e
hardware.

Utilizando listas de verificação e processos padronizados, nosso engenheiro principal analisará
para confirmar o escopo do projeto, validar riscos, revisar testes e critérios de aceitação e reunir as
informações e softwares necessários para converter telas e códigos de aplicação existentes.

Resultados incluem:

Resultados incluem:
•
•
•
•

Lista de materiais
Critérios de aceitação de conversão
Programação e cronograma do projeto
Informações necessárias enviadas para a equipe de engenharia de conversão

• Correção e conversão de quaisquer erros de instrução e/ou endereçamento para a nova família
de processadores
• Conversão de banco de dados multilíngue oferecida
Inicialização e aceitação

Para solicitar uma cotação para a migração, entre em contato com seu distribuidor local
Allen-Bradley autorizado ou com o escritório de vendas Rockwell Automation.
Se precisar de ajuda adicional, a Rockwell Automation pode oferecer:
• Suporte telefônico em nível de aplicação durante as fases de inicialização e depuração do projeto
• Consultoria sobre a reengenharia do sistema, interface do operador, estratégias de arquitetura
e comunicação, treinamento e partida no local

Antes da instalação, testes funcionais abrangentes serão realizados, incluindo o pré-carregamento
de todos os produtos de software e firmware aplicáveis. Quando a instalação estiver concluída,
nosso engenheiro, trabalhando em conjunto com a equipe da sua fábrica, conduzirá uma revisão
de conformidade operacional. Documentação abrangente do sistema será fornecida após a
aceitação do projeto.
Resultados incluem:
•
•
•
•

Teste operacional realizado e validado pelo cliente
Documentação necessária, incluindo folhas de produtos e arquivos de software
Aceitação do cliente
Opcional: diagramas com linhas vermelhas ou atualizados

Conecte-se conosco.
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