Soluções de migração
Controladores MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 para controlador Micro870™
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.
Tendo em mente as suas metas, a Rockwell Automation desenvolveu uma estratégia de migração que permitirá migrar rápida e
facilmente dos controladores MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 para o controlador Micro870™. Essa abordagem reduzirá o tempo
de conversão e os custos de engenharia.

Controlador MicroLogix 1100

Controlador MicroLogix 1200

Ciclo de vida do produto
Use a ferramenta de busca Product Lifecycle Status 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 descontinuidade — execute ativamente migrações e compras no último momento. Normalmente,
o produto pode ser solicitado até a data de sua descontinuidade1.
• DESCONTINUED: novos produtos que não são mais fabricados ou procurados2. Serviços de troca/reparo podem estar disponíveis.
1
2

Interrupções em itens específicos podem ocorrer antes da data de descontinuidade.
Um estoque limitado pode estar disponível regionalmente sem novas reposições.

Controlador Micro870

Por que atualizar ou migrar?
Os controladores MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 são produtos valiosos no nosso portfólio de controladores Allen-Bradley há mais de duas décadas. Junto com a confiabilidade líder do setor para os
produtos, proteger os investimentos de clientes em automação é o motivo pelo qual fabricantes selecionaram mais de 2 milhões de controladores MicroLogix para executar seus processos industriais.
Na medida em que as necessidades do mercado e as exigências de aplicações evoluíram, e na medida em que a tecnologia disponível melhorou, lançamos a plataforma de controle Micro800® com recursos
ampliados. Este sistema de controle mais novo oferece recursos melhores e desempenho superior.
Projetado para aplicações com grandes máquinas autônomas, o controlador Micro870™ oferece uma solução adaptável e de custo otimizado para ajudar fabricantes de máquinas a reduzir o tempo de
desenvolvimento e melhorar a fluência do programa do usuário. Como o mais recente controlador expansível e eficiente da família Micro800, o controlador Micro870 ajuda projetistas a desenvolver projetos de
máquina flexíveis e configuráveis e a aprimorar a produtividade com fácil conectividade em rede à conveniência de um único software de programação.
Descubra o valor do controlador Micro870 hoje mesmo! Comece sua jornada de modernização com a Rockwell Automation como sua parceira.

		

Vantagens do controlador Micro870
• Atende às necessidades operacionais pelo dimensionamento de máquinas com
suporte para até oito módulos de expansão de E/S e 304 pontos de E/S digital
• Programa dispositivos e conecta a IHM perfeitamente pela EtherNet/IP™
• Controla unidades e se comunica com outros controladores com facilidade
usando o endereçamento simbólico com mensagens de clientes
• Diminui o tempo de desenvolvimento da máquina com tamanho de memória
de até 280 KB e suporte para até 20.000 etapas de programação
• Reduz o tempo de fiação com bornes removíveis
• Flexibilidade aumentada em uma plataforma de controle comum com conceito
de plug-in do Micro800
• O software Connected Components Workbench™ é uma programação e um
ambiente de projeto para microcontroladores, IHM, inversor de frequência e
outros dispositivos

Controlador Micro870 com expansão de E/S

Controladores MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 comparados ao controlador Micro870™
Recursos

Controlador MicroLogix 1100 Controlador MicroLogix 1200

Controlador Micro870

Memória (em palavras do usuário)
Memória (programa do
usuário/dados do usuário)
Programa e dados não voláteis
Edição on-line

E/S analógica integrada
Expansão de E/S local, máx.
Termopar/RTD

Controlador MicroLogix 1100 Controlador MicroLogix 1200

Controlador Micro870

Potência operacional
4 KB / 4 KB

4 KB / 2 KB

Etapas do programa de
20 K / 280 KB

Back-up de bateria SRAM

Atualizar (sem bateria)

FRAM (sem bateria)

N/D

Alteração do modo de
operação

Sim

Entradas/saídas
E/S digital integrada, máx.

Recursos

120/240 Vca

Sim

Sim

Pelo módulo de fonte de
alimentação,
2080-PS120-240VAC

24 Vcc

Sim

Sim

Sim

Porta serial RS-232/RS-485,
Ethernet

Porta serial RS-232

Porta serial RS-232/RS-485,
Ethernet, USB

Sim

Com 1761-NET-ENI ou
1761-NET-ENIW

Sim

Rede com 1763-NC01

Rede com 1761-NET-AIC

N/D

Sistema SCADA RTU - DF1
Half-duplex escravo

Sim

Sim

N/D

Sistema SCADA RTU –
Modbus RTU escravo

Sim

Sim

Sim

Comunicação
Portas de comunicação

16

40

24

Duas entradas de 0 … 10 V
em todos os controladores

N/D

Opcional com 2080-IF2

144

96

304

Expansão de E/S

Módulos de plug-in,
Expansão de E/S

Expansão de E/S

Funcionalidade acrescentada

EtherNet/IP™
DH-485

2 (digitais)

2

Sim, com ajuste automático
de PID

Sistema SCADA RTU –
Modbus RTU mestre

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim, com ajuste automático
de PID

Modbus TCP

N/D

N/D

Sim

Contadores em alta
velocidade (integrados)

ASCII – Leitura/Gravação

Sim

Sim

Sim

1 a 40 kHz

1 a 20 kHz

Até 4 a 100 kHz

CIP serial

N/D

N/D

Sim

Controle de movimento:
suporte a PTO/modulação
por largura de pulso

2 a 40 kHz

1 a 20 kHz

2 a 100 kHz

Sim

Opcional com 1762-RTC

Opcional com
2080-MEMBAK-RTC2

Usa até 64 KB de memória
de registro de dados

N/D

N/D

128 KB

N/D

N/D

Sim

Sim

32 bits e 64 bits

Capacitores variáveis “trimmer”
PID

Relógio em tempo real
Armazenamento de receita
Registro de dados
Matemática de ponto flutuante

Suporte à migração
Com o conhecimento do setor e os serviços e suporte mundiais, a Rockwell Automation colabora com você para garantir uma transição tranquila dos controladores MicroLogix™ para a plataforma de controle Micro800®
flexível e dimensionável. Veja como:

ETAPA 1: planeje sua migração

ETAPA 2: conversão do código de aplicação

Assim que tiver planejado sua metodologia geral
para a migração, o Integrated Architecture® Builder
(IAB) ajudará a planejar os detalhes. O Assistente
de migração do MicroLogix incorporado no IAB
orientará você passo a passo no processo de
configuração do sistema, ajudando-o a decidir para
qual controlador do Micro800 migrar. O assistente
recomendará os módulos adicionais de plug-in do Micro800 para corresponder à dimensão de E/S e
ao tipo de controlador MicroLogix.

Ajuda a economizar tempo e recursos de engenharia usando
a ferramenta de conversão do MicroLogix para Micro800.
Esta ferramenta também ajuda a converter seu programa
existente RSLogix 500® para o projeto Connected Components
Workbench™.

Ferramentas: Integrated Architecture Builder (IAB), desenhos de configurações populares, Guia de migração do Micro1000 ao
MicroLogix 800 Publicação 2080-RM002.

A ferramenta conversora MicroLogix para Micro800 versão
4.00 está disponível no software Connected Components
Workbench™ versão 11.00 ou posterior.
Ferramentas: software Connected Components Workbench versão 11.

Para mais informações
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: rok.auto/productstatus e rok.auto/modernization
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Integrated Architecture, LISTEN. THINK. SOLVE., Micro800, Micro870, MicroLogix, RSLogix 500 e Rockwell Automation são marcas registradas da Rockwell Automation, Inc.
Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são propriedades de seus respectivos donos.
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