
Identificar, atenuar e eliminar os riscos de obsolescência da automação 
Na economia atual, é necessário ter soluções de migração que o auxiliam a atingir maior produtividade e 
diminuir seu risco de manter seus equipamentos legados. Você precisa trabalhar com um fornecedor que tenha 
conhecimento dos produtos, dos serviços e do setor para ser seu parceiro em uma estratégia de atualização 
que o ajudará a maximizar sua vantagem competitiva. A Rockwell Automation e seus parceiros trabalharão com 
você para esboçar um plano que se encaixe nas necessidades da sua aplicação e em seus objetivos em longo 
prazo. Nós podemos auxiliá-lo a migrar tudo de uma vez ou em fases, ao ritmo que seja confortável para você e 
se adapte a seu orçamento. Com suas metas em mente, a Rockwell Automation desenvolveu uma estratégia de 
migração que permitirá migrar rápida e facilmente dos terminais gráficos PanelView™ Plus 6 para os terminais 
gráficos PanelView Plus 7. Essa abordagem reduzirá o tempo de conversão e os custos de engenharia. 

Product Lifecycle
Use a ferramenta de busca Product Lifecycle Status na web para localizar informações específicas sobre ciclo de 
vida através do código do catálogo. 

• 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 descontinuidade — execute ativamente migrações e compras no último
momento. Produto geralmente disponível até a data de descontinuidade. 1

• DISCONTINUED: novo produto não é mais fabricado ou comercializado.2 Serviços de reparo/troca podem
estar disponíveis.

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

Soluções de migração
Terminal gráfico PanelView Plus 6 para Terminal gráfico PanelView Plus 7

Terminal gráfico
PanelView Plus 6 Compact

Terminal gráfico
PanelView Plus 7 Standard

Terminal gráfico
PanelView Plus 6

Terminal gráfico
PanelView Plus 7 Performance

ACTIVE ACTIVE MATURE END OF LIFE DISCONTINUED

http://www.rockwellautomation.com/go/lifecycle


  

Por que atualizar ou migrar?
Embora alguns de nossos terminais gráficos PanelView Plus 6, como conformal coat, em 
marinho e brilhante, ainda estejam no estágio Active do ciclo de vida, alguns deles atingiram 
o estágio Active mature. Recomendamos migrar seus terminais gráficos PanelView 6 Compact 
para os terminais gráficos PanelView Plus 7 Standard e migrar seus terminais gráficos 
PanelView Plus 6 para os terminais gráficos PanelView Plus 7 Performance. 

Não há planos imediatos para alterar o status do ciclo de vida active mature dos terminais 
gráficos PanelView Plus 6 para Discontinued. No entanto, você pode desejar considerar a 
migração agora para receber os benefícios da família de terminais gráficos PanelView Plus 7 e 
evitar dificuldades associadas ao uso de hardware obsoleto. 

Terminais gráficos PanelView Plus 7 
Algumas das razões a considerar com respeito à migração para a família de terminais 
gráficos PanelView Plus 7 incluem:

• Hardware mais recente com melhor resolução

• Memória adicional 

• Capacidades de rede DLR

• Amplitude de tamanhos e a opção para tela widescreen

• Maior facilidade de instalação — nenhuma ferramenta necessária

MODELO PERFORMANCE

MODELO STANDARD

Os painéis frontais e as 
instruções adicionais 

economizam tempo no 
complexo período de 

desenvolvimento da tela

O visualizador de PDF 
integrado mostra os 

manuais do usuário e 
os guias de instalação

Certificação 
ATEX 2/22

(Não disponível para 
os modelos da série A 
de PanelView Plus 7 

Performance)

O recurso do cliente RDP cria 
uma aplicação de “thin client”

O navegador ActiveX 
incorpora páginas HTML 
dentro da aplicação
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Acessórios para suportar migração 
Para facilitar a migração, kits adaptadores, máscaras de recorte e cabos estão disponíveis para 
aplicações de mudança dos terminais gráficos PanelView Plus 6 para os terminais gráficos 
PanelView Plus 7 Performance. 

Máscaras de recorte
Terminais gráficos PanelView Plus 7 Standard

Publicação: 2711P-DS010

Terminais gráficos PanelView Plus 7 Performance

Publicação: VIEW-DS001

Documento de conversão do código do 
catálogo
Terminais gráficos PanelView Plus 6 a PanelView Plus 7 
Publicação: 2711P-AP004

USB para cabos seriais do adaptador
• 9300-USBCBL-CP3 

• 9300-USBCBL-PMO2

Por que atualizar ou migrar 
Para entender melhor suas opções, entre em contato com seu distribuidor autorizado local da 
Allen-Bradley ou escritório de vendas da Rockwell Automation ou visite:

www.rockwellautomation.com/go/lifecycle e www.rockwellautomation.com/go/migration

Tabela de conversão do kit adaptador

Código do catálogo  
do kit adaptador

Substitui o terminal existente PanelView Plus 6 ou  
PanelView Standard. . .

Pelo terminal PanelView 5500 ou  
PanelView Plus 7 Performance 

2711P-RAAT7 PanelView Plus 6 700 touchscreen Touchscreen de 6,5 pol.

2711P-RAAK7
Teclado PanelView Plus 6 700 ou teclado com touchscreen 
Teclado PanelView Standard 600 ou teclado com touchscreen

Teclado com touchscreen de 6,5 pol.

2711P-RAAT10
Touchscreen PanelView Plus 6 1000
Touchscreen PanelView Standard 900

Touchscreen de 10,4 pol.

2711P-RAAK10
Teclado PanelView Plus 6 1000 ou teclado com touchscreen
Teclado PanelView Standard 900

Teclado com touchscreen de 10,4 pol.

2711P-RAAT12
Touchscreen PanelView Plus 6 1250
Touchscreen PanelView Standard 1000

Touchscreen de 12,1 pol.

2711P-RAAT12K
Teclado PanelView Plus 6 1250 ou teclado com touchscreen
Teclado PanelView Standard 1000

Touchscreen de 12,1 pol.

2711P-RAAT15
Touchscreen PanelView Plus 6 1500
Touchscreen PanelView Standard 1400

Touchscreen de 15,1 pol.

2711P-RAAK15
Teclado PanelView Plus 6 1500 ou teclado com touchscreen
Teclado PanelView Standard 1400

Teclado com touchscreen de 11,1 pol.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ds/2711p-ds010_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ds/view-ds001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/2711p-ap004_-en-p.pdf

