
Seria sterowników PLC Micro800® 

W zestawie oprogramowanie do projektowania i konfi guracji 
Allen-Bradley® Connected Components Workbench™



Sterowniki PLC Micro800 i 
oprogramowanie Connected 
Components Workbench

Czy jako konstruktor jesteś zainteresowany zniejszeniem 
kosztów i czasu budowy maszyny?

Odpowiedzią na Twoje potrzeby jest nowa generacja sterowników 
programowalnych PLC fi rmy Rockwell Automation. Seria sterowni-
ków PLC Micro800 marki Allen-Bradley wraz z oprogramowaniem 
Connected Components Workbench wyznacza nowe standardy w 
zakresie wygody i łatwości użytkowania, jednocześnie zapewniając 
użytkownikowi wymagany poziom sterowania dla prostych aplika-
cji. Dzięki szerokiej ofercie interfejsów sieciowych wybór sterownika 
odpowiedniego do wymogów komunikacji jest niezwykle prosty.
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Wygoda i komunikacja
• Cała seria produktów jest wyposażona w 

komponenty i akcesoria jednakowego typu

• Łatwe programowanie dzięki wbudowanemu 
portowi USB

• Komunikacja szeregowa, Ethernet i DeviceNetTM 

Dostosowane możliwości 
sterowania
• Szeroka gama niewielkich sterowników 

(wbudowane we/wy od 10 do 48 pkt.) 

 – Wybrane modele oferują możliwość rozbudowy 
przy użyciu dodatkowych modułów wtykowych 
i modułów rozszerzeń pozwalających zwiększyć 
liczbę punktów we/wy i funkcjonalność 

 – Do zastosowań w maszynach autonomicznych

• Moduły wtykowe umożliwiają dostosowanie 
sterownika Micro800 do własnych potrzeb, w 
związku z czym klienci płacą wyłącznie za funkcje, 
których potrzebują

Łatwość instalacji, programowania 
i  onserwacji
• Instrukcje zgodne z normą IEC 61131-3

• Bloki funkcyjne defi niowane przez użytkownika 
umożliwiają współdzielenie i ponowne 
wykorzystanie kodu

• Edytory tekstów strukturalnych, 
schematów dra-
binkowych i blo-
ków funkcyjnych, 
które wspierają 
adresowanie 
symboliczne

• Wyjmowane łączówki ułatwiają instalację i 
użytkowanie (w odpowiednich modelach)

Jedno oprogramowanie
• Przy użyciu CCW można programować sterowniki 

i panele HMI oraz konfi gurować przemienniki, 
serwonapędy i przekaźniki bezpieczeństwa

• Szybki w nauce, prosty w obsłudze

• Oprogramowanie w wersji standardowej można 
pobrać bezpłatnie

• Dostępne w językach chińskim, angielskim, 
francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim

Element pakietu Connected 
Components
• Oprogramowanie Connected Components 

Accelerator Toolkit pozwala konstruktorom maszyn 
znacząco obniżyć czas i koszt projektowania, 
co oznacza więcej czasu na opracowywanie 
interesujących i wyróżniających się funkcji maszyn.

• Oprogramowanie Connected Components 
Accelerator Toolkit* zawiera narzędzia do projektowa-
nia elementów automatyki, obejmujące cały proces 
opracowywania aplikacji sterowania maszyny. 

 – Zestawienie materiałów, CAD, logika, HMI i szybkie 
uruchomienie

• Kompatybilność w ramach pakietu komponentów
*  Szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania Connected Components 

Accelerator Toolkit są dostępne pod adresem http://www.rockwellautomation.
com/components/connected/ccat.html
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Zdalny wyświetlacz LCD 
Micro800

Prosty interfejs HMI do sterownika 
Micro820

• Prosty interfejs operatorski z 4 lub 8 wierszami 
ASCII i klawiaturom

• Wbudowany port USB do wgrywania, pobierania 
i debugowania programu sterownika

• Menu systemowe dostępne w wielu językach, 
z możliwością bezpośredniego wyświetlania i 
edytowania zmiennych sterowania

• Możliwość łatwego ustawienia adresu Ethernet 
sterownika z poziomu menu

• Możliwość montażu czołowego lub na szynie DIN

• Komunikacja EtherNet/IP™ do programowania 
Connected Components Workbench, aplikacji 
RTU i łączności z HMI

• Zastosowanie jako terminal zdalny (RTU) w 
aplikacjach systemów SCADA ze wsparciem 
Modbus w komunikacji szeregowej i Ethernet

• Wbudowane 4 wejścia termistorowe, z 
zastosowaniem w automatyce budynkowej 
BMS jako Direct Digital Control

• Wyjście PWM 5 kHz do sterowania solenoidów 
i zaworów

• Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC, 
Real Time Clock) niewymagający zasilania baterią

• Gniazdo microSD™ dla kopii programu, logów i 
receptur

• Dostępne modele z wyjmowanymi łączówkami, 
umożliwiającymi łatwiejsze podłączanie i instalację

• Obsługa maksymalnie dwóch modułów 
wtykowych

• Opcjonalny zdalny wyświetlacz LCD 3,5" 
podłączony do portu RS232

Sterownik Micro820™
Mikrosterownik PLC zoptymalizowany pod 
kątem zastosowań w mniejszych maszynach 
wolnostojących i projektach automatyki zdalnej

Micro820, 20-punktowy sterownik został stworzony z myślą o 
małych maszynach i zdalnych aplikacjach w oparciu wbudowany 
port szeregowy, ethernet i slot microSD™.

Temperatura :  24°C
Wilgotność : 50%
Ciśnienie :  10 PSI
Przepływ powietrza :  0,05 kg/s
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Wyświetlacz LCD
Komunikacja

Wbudowany port szeregowy RS232 (podłączony do portu RS232 
wbudowanego w sterowniku)

Wbudowany port USB
Złącze programowania sterownika 
(przejściówka z USB na złącze 
szeregowe)

Otoczenie

Zakres temperatur 
(wyświetlacz LCD) 0°–50°C

Wymiary (wys. x szer. x gł., mm) 97 x 130 x 36

Numer katalogowy 2080-REMLCD



• Zalety 12-punktowego modułu:

 – Wyjścia 8 A likwidują konieczność stosowania 
zewnętrznych przekaźników

 – Modele DC umożliwiają działanie 4 wejść w 
trybie analogowym 0–10 V

 – Transfer programu przez port USB (wymagany 
adapter)

 – Opcjonalny lokalny wyświetlacz LCD 1,5" 
do monitorowania/modyfi kowania danych 
aplikacji. Działa on również jako moduł 
pamięci kopii zapasowej

 – Konfi gurowanie i uruchamianie głównych 
bloków funkcyjnych inteligentnego przekaźnika 
bez komputera (wymagany wyświetlacz LCD)

 – Wbudowany zegar czasu rzeczywistego do 
aplikacji takich jak sterowanie oświetleniem i 
alarmowanie

• Sterownik korzysta z zestawu instrukcji rodziny 
Micro800, zawierającego zaawansowane funkcje 
takie jak PID i dane zmiennoprzecinkowe, 
które nie są standardowo wykorzystywane w 
przekaźnikach inteligentnych

Sterownik Micro810®
Inteligentny przekaźnik PLC – inteligentny 
przekaźnik

Sterownik Micro810 nie tylko oferuje możliwości mikroste-
rownika PLC, lecz także działa jak inteligentny przekaźnik z 
wysokoprądowymi wyjściami przekaźnikowymi.

• Rożne typy serii 830

 – Wymiary w zależności od liczby we/wy 
wbudowanych w podstawie: 10, 16, 24 lub 48 

 – Nawet do 88 we/wy cyfrowych (w modelu 
48 pkt.)

 – Nawet do 20 wejść analogowych (w modelu 
48 pkt.)

• Wbudowana obsługa maksymalnie 3 osi ruchu w 
modelach z wyjściami 24 V DC

 – Obsługa max. 3 osi serwo w modelach z 
wyjściami 24 V DC

 – Do sześciu wejść szybkich liczników 100 kHz

 – Ruch jednoosiowy obsługiwany przez bloki 
funkcyjne motion

 – Podstawowe rozkazy ruchu, w tym Home, Stop, 
MoveRelative, MoveAbsolute, MoveVelocity

 – Instrukcja TouchProbe do rejestracji dokładnego 
położenia osi w oparciu o przerwania 
asynchroniczne

• Wbudowane złącza komunikacyjne

 – Port USB do transferu programów

 – Nieizolowany port szeregowy (RS232/485) 
do komunikacji z panelem operatorskim, 
czytnikami kodów kreskowych i modemami

Sterownik Micro830®
Elastyczny mikrosterownik PLC z opcją 
prostego sterowania serwonapędami

Sterownik Micro830 z obsługą do 5 gniazd wtykowych to 
idealne rozwiąznie dla prostych, autonomicznych maszyn.
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• Dedykowany do rozbudowanych 
autonomicznych maszyn wymagających 
większej ilości sygnałów cyfrowych i 
analogowych niż w sterownikach Micro830

• Wbudowany port Ethernet zapewnia 
wydajniejszą komunikację w porównaniu 
z portem szeregowym

• Komunikacja EtherNet/IPTM do programowania 
Connected Components Workbench i komuni-
kacji z panelem operatorskim

• Zastosowanie jako terminal zdalny (RTU) w 
aplikacjach systemów SCADA ze wsparciem 
Modbus w komunikacji szeregowej i Ethernet

• Obsługa do 4 modułów rozszerzeń we/wy 
Micro850

• Maksymalnie 132 we/wy (w modelu 48 pkt.)

Sterownik Micro850®

Rozszerzalny mikrosterownik PLC z łączem Ethernet

Sterownik Micro850 pod względem budowy, obsługiwanych modułow, 
pamięci i możliwości, odpowiada 24 i 48 punktowemu Micro830.

Sterownik 
Micro850, 48 pkt.

Moduły wtykowe umożliwiają dosto-
sowanie funkcjonalności sterownika 

Micro800 do własnych potrzeb

Zasilanie zewnętrzne

Terminator magistrali 
2085-ECR

Moduły rozszerzeń we/wy Micro850 
zapewniają prostą rozbudowę, większe 

zagęszczenie i precyzje sygnałów 
pomiarowych
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Specyfi kacja modułów rozszerzeń Micro850

Moduły rozszerzeń Micro850
• Moduły rozszerzeń we/wy Micro850 montowane 

od prawej strony sterownika. Wyjmone listwy 
zaciskowe ułatwiają instalację, utrzymanie i 
okablowanie.

• Większe zagęszczenie we/wy cyfrowych i 
analogowych zmniejsza ilośc zajmowanego 
miejsca

• Izolowane, o wyższej rozdzielczości (od modułów 
wtykowych) moduły analogowe, RTD i TC

Moduły rozszerzeń we/wy
Kategoria Numer katalogowy Opis

Cyfrowe

2085-IQ16 16 wejść cyfrowych, 12/24 V DC, npn/pnp

2085-IQ32T 32 wejścia cyfrowe, 12/24 V DC, npn/pnp

2085-OV16 16 wyjść cyfrowych, 12/24 V DC, npn

2085-OB16 16 wyjść cyfrowych, 12/24 V DC, pnp

2085-OW8 8 wyjść przekaźnikowych, 2 A

2085-OW16 16 wyjść przekaźnikowych, 2 A

2085-IA8 8 wejść, 120 V AC

2085-IM8 8 wejść, 240 V AC

2085-OA8 8 wyjść, 120/240 V AC

Analogowe

2085-IF4 4-kan. wejście analogowe, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, izolowane, 
14-bitowe

2085-IF8 8-kan. wejście analogowe, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, izolowane, 
14-bitowe

2085-OF4 4-kan. wyjście analogowe, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, izolowane, 
12-bitowe

Specjalne 2085-IRT4 4-kan. wejście RTD i termopar, izolowane, ±0,5°C

Terminator magistrali 2085-ECR Terminator końcowy

Sterowniki Micro850 umożliwiają 
maksymalne przystosowanie i elastyczność 

dzięki modułom wtykowym i modułom 
rozszerzeń we/wy
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Moduły wtykowe Micro800

Zmiana „charakteru” sterownika bazowego za 
pomocą niewielkich modułów wtykowych

• Rozszerzenie funkcjonalności wbudowanych 
wejść/wyjść bez zwiększania wymiarów 
sterownika

• Zwiększenie możliwości komunikacyjnych

• Wykorzystanie doświadczenia partnerów 
programu EncompassTM do zwiększenia 
możliwości sterownika z zachowaniem 
integralności

• Elastyczność modułów wtykowych dotyczy 
sterowników Micro820*, Micro830 i Micro850

Typy modułów wtykowych
• Wejścia/wyjścia analogowe 

(2-kanałowe/4-kanałowe, nieizolowane)
 – Nawet do 20 wejść analogowych

• Wejścia/wyjścia cyfrowe
 – Łącznie nawet do 88 we/wy cyfrowych w 

sterowniku 48 pkt.

• Wejścia temperaturowe RTD i TC 
(2-kanałowe, nieizolowane) 

 – Sterowanie temperatury z regulatorem PID

• Potencjometr nastawczy 
(6-kanałowe, wejście analogowe)

 – Prosta i tania metoda dodania analogowych 
nastaw sterowania prędkoścą, położeniem 
i temperaturą. Łatwe strojenie bez użycia 
komputera.

• Port szeregowy RS232/485 (izolowany)
 – Rozbudowa możliwości komunikacyjnych w 

oparciu o protokoły CIP, Modbus RTU i ASCII. 
Do 5 dodatkowych modułów.

• Pamięć zapasowa Micro830/850 z 
precyzyjnym zegarem czasu rzeczywistego

 – Możliwość klonowania/aktualizacji kodu 
programu Micro800

 – Dodanie funkcji precyzyjnego zegara 
czasu rzeczywistego bez konieczności 
przeprowadzania kalibracji lub aktualizacji

• Skaner DeviceNet
 – Rozbudowa systemu Micro800 nawet do 

20 węzłów przemienników PowerFlex® lub 
we/wy CompactBlock LDX

 – Zmniejszenie kosztów oprzewodowania 
i instalacji przez podłączenie zdalnych 
przemienników i wysp we/wy

• Szybki licznik dla serwonapędów
 – Jako znacznik pozycji osi serwo

 – Nadzorwoanie pozycji przez sprzężenie 
zwrotne serwo i enkodera
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Moduły wtykowe
Kategoria Numer 

katalogowy
Opis

Cyfrowe

2080-IQ4 4 wejścia cyfrowe, 12/24 V DC, pnp/npn, typ 3

2080-OB4 4 wyjścia cyfrowe, 12/24 V DC, pnp

2080-OV4 4 wyjścia cyfrowe, 12/24 V DC, npn

2080-OW4I 4 wyjścia przekaźnikowe, izolowane indywidualnie, 2 A

2080-IQ4OB4 8 we/wy mieszanych: 4 wejścia cyfrowe, 12/24 V DC, npn/pnp, 
typ 3 oraz 4 wyjścia cyfrowe, 12/24 V DC, pnp

2080-IQ4OV4 8 we/wy mieszanych: 4 wejścia cyfrowe, 12/24 V DC, npn/pnp, 
typ 3 oraz 4 wyjścia cyfrowe, 12/24 V DC, npn

Analogowe

2080-IF4 4-kan. wejście analogowe, 0–20 mA, 0–10 V, nieizolowane, 
12-bitowe

2080-IF2 2-kan. wejście analogowe, 0–20 mA, 0–10 V, nieizolowane, 
12-bitowe

2080-OF2 2-kan. wyjście analogowe, 0–20 mA, 0–10 V, nieizolowane, 
12-bitowe

Komunikacja
2080-SERIALISOL Izolowany port szeregowy RS232/485

2080-DNET20 Skaner DeviceNet, 20 węzłów

Specjalne

2080-TRIMPOT6 6-kan. potencjometr nastawczy, wejście analogowe

2080-RTD2 2-kan. wejście RTD, nieizolowane, ±1,0°C

2080-TC2 2-kan wejście termoparowe, nieizolowane, ±1,0°C

2080-MOT-HSC Szybki licznik, 250 kHz, różnicowy odbiornik liniowy, 
1 wyjście cyfrowe

Pamięć zapasowa 2080-MEMBAK-RTC Pamięć zapasowa i precyzyjny zegar RTC

Specyfi kacja modułów wtykowych Micro800

Moduły wtykowe opracowane przez partnerów 
programu Encompass

9

* Sterownik Micro820 nie obsługuje modułu wtykowego 2080-MEMBAK-RTC.

Opracowane przez partnerów programu Encompass
Funkcja Numer katalogowy Informacje szczegółowe

SMS ILX800-SMSG www.prosoft-technology.com

Uniwersalne wejścia analogowe 2080sc-IF4u

www.spectrumcontrols.com

Wysokoprądowe wyjście 
przekaźnikowe

2080sc-OW2IHC

4-kanałowe wejścia termistorowe 2080sc-NTC

Komunikacja BACNet 2080sc-BACNet 
2080sc-BACNet/IP

Interfejs wagowy HI2080-WS www.hardysolutions.com
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Środowisko deweloperskie Connected 
Components Workbench

Oprogramowanie Connected Components Workbench redukuje czas

Connected Components Workbench jest 
wspónym środowiskiem programistycznym 
obsługującym nie tylko sterowniki Micro800, 
lecz także falowniki komponentowe, panele 
operatorskie, konfi gurowalne przekaźniki 
bezpieczeństwa, układy łagodnego rozruchu 
i proste serwonapędy w małych maszynach.

• Oprogramowanie oparte na sprawdzonej technologii 
Rockwell Automation i Microsoft Visual Studio

• Programowanie sterownika, konfi guracja napędów oraz 
integracja z edytorem paneli operatorskich

Łatwe testowanie/wdrażanie
Rozbudowany debugger skracający 
czas tworzenia i utrzymania aplikacji

Łatwe uaktualnianie
Bezpłatne aktualizacje oprogramowania 
standardowego i ograniczone bezpłatne 
wsparcie skracają czas wymagany do 
obsługi

Łatwe programowanie
Wybór języków programowania 
z obsługą bloków funkcyjnych 
zdefi niowanych przez użytkow-
nika (język drabinkowy, bloki 
funkcyjne, tekst strukturalny) 
optymalizuje etap tworzenia 
aplikacji

Prosta konfi guracja
Wspólna, łatwa konfi guracja pomaga 
ograniczyć czas wymagany do 
uruchomienia sterowania maszyny

Szybka instalacja
Darmowe oprogramowanie, 
zgodne z normą IEC 61131-3
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Specyfi kacje
Oprogramowanie Connected Components Workbench

Standardowe

Obsługiwane sterowniki Wszystkie sterowniki Micro800

Języki programowania Schemat drabinkowy, schemat bloków funkcyjnych, tekst strukturalny

Bloki funkcyjne defi niowane 
przez użytkownika

Edycja i wdrażanie

Konfi guracja urządzeń Obsługiwane

Dostawa
Pobieranie BEZPŁATNE lub płyta DVD (9328-SO001D-EN-C) do zamówienia poprzez witrynę 
internetową Connected Components Workbench pod adresem: www.ab.com/go/ccws

Specyfi kacje komputera
Oprogramowanie Connected Components Workbench

Standardowe

Procesor Procesor minimum 1,6 GHz, zalecane: 2,2 GHz lub więcej

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Windows 7

Wymagana przestrzeń na 
dysku twardym

1,7 GB

Pamięć RAM Minimum 2048 MB pamięci, zalecane 4096 MB

Napędy optyczne DVD

Wymagania wideo Rozdzielczość minimalna 1024 x 768, zalecana 1280 x 1024

Konfi guracja urządzeń

• Wspólne środowisko:
 – Sterowniki Micro800
 – Przemienniki PowerFlex serii 4, 7 i 520
 – Panele operatorskie PanelView™ Component
 – Serwonapędy Kinetix® 3
 – Konfi gurowalne przekaźniki bezpieczeństwa Guardmaster® 440C-CR30
 – Softstarty SMC™-50 i SMC Flex

• Możliwość połączenia z wybranymi urządzeniami przy użyciu standardowej 
komunikacji USB

• Grafi czna konfi guracja sterownika

Programowanie

• Szerokie zastosowanie standardów Microsoft i IEC-61131

• Przykładowe implementacje od fi rmy Rockwell Automation i partnerów poprzez 
bloki funkcyjne użytkownika

• Edytory tekstów strukturalnych, schematów drabinkowych i bloków funkcyjnych, 
które wspierają adresowanie symboliczne

Wizualizacja

• Oprogramowanie PanelView Component działa w ramach Connected 
Components Workbench, co zwiększa komfort użytkowania 

• Przy użyciu obsługi CIP nazwy zmiennych w sterowniku Micro800 można 
przywoływać w bezpośredni sposób, co pozwala na uproszczenie procesu 
i zaoszczędzenie czasu

• Obsługiwane funkcje obejmują przełączanie języków unicode, komunikaty 
o alarmach i historię alarmów oraz podstawową obsługę ustawień
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Rodzina sterowników PLC Micro800 – przegląd parametrów

Bulletin 2080 Micro810 Micro820

Moduł we/wy 12 pkt. 20 pkt.

Wbudowane złącza komunikacyjne USB (z adapterem) Ethernet, RS232/485

Instrukcje/dane 2 tys. kroków/2 KB (maks. 400 B pamięci nieulotnej) 10 tys. kroków/20 KB (maks. 400 B pamięci nieulotnej)

Moduły wtykowe nie dotyczy 2

Moduły rozszerzeń we/wy nie dotyczy

Maks. liczba we/wy cyfrowych 12 35

Numer katalogowy 2080-LC10-12QWB, 2080-LC10-12DWD 2080-LC20-20QWB(R)

Wejście/wyjście cyfrowe 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Wejście/wyjście analogowe 4 wejścia cyfrowe 24 V DC można skonfi gurować 
jako wejścia analogowe 0–10 V

1 wyjście analogowe (0–10 V) 
4 wejścia cyfrowe 24 V DC można skonfi gurować 

jako wejścia analogowe 0–10 V

Szybki licznik3 nie dotyczy nie dotyczy

Numer katalogowy 2080-LC10-12QBB 2080-LC20-20QBB(R)

Wejście/wyjście cyfrowe 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Wejście/wyjście analogowe 4 wejścia cyfrowe 24 V DC można skonfi gurować 
jako wejścia analogowe 0–10 V

1 wyjście analogowe (0–10 V) 
4 wejścia cyfrowe 24 V DC można skonfi gurować 

jako wejścia analogowe 0–10 V

Oś ruchu2/Szybki licznik3 nie dotyczy nie dotyczy

Numer katalogowy nie dotyczy nie dotyczy

Wejście/wyjście cyfrowe nie dotyczy nie dotyczy

Wejście/wyjście analogowe nie dotyczy nie dotyczy

Oś ruchu2/Szybki licznik3 nie dotyczy nie dotyczy

Numer katalogowy 2080-LC10-12AWA 2080-LC20-20AWB(R)

Wejście/wyjście cyfrowe 8/4 (120/240 V AC) 8/7 (120 V AC)

Wejście/wyjście analogowe 4 wejścia cyfrowe 24 V DC można skonfi gurować 
jako wejścia analogowe 0–10 V

1 wyjście analogowe (0–10 V) 
4 wejścia cyfrowe 24 V DC można skonfi gurować 

jako wejścia analogowe 0–10 V

Moduł bazowy

Zasilanie* Wbudowane 120/240 V AC lub 12/24 V DC
Zespół podstawowy z wbudowanym zasilaniem 

24 V DC, opcjonalne zewnętrzne zasilanie 
120/240 V AC, nr kat. 2080-PS120-240VAC

1) Obsługa 12/24 V DC oraz 24 V AC
2) Każda oś wyjść PTO jest współdzielona z 2 wejściami szybkich liczników HSC, a więc w przypadku konfi guracji maksymalnej liczby wyjść PTO liczba szybkich liczników 

będzie zerowa
3) Aby uzyskać wartość względem 4-przewodowych szybkich liczników, należy podzielić przez 2 wartość 2-przewodowego szybkiego licznika
*) Ostatnia litera numeru katalogowego sterownika oznacza rodzaj zasilania: A=120/240 V AC, B=24 V DC, D=12 V DC

) Wyjmowane zaciski są na wyposażeniu sterowników Micro820 z numerem katalogowym zakończonym literą R. Numery katalogowe niezakończone literą R oznaczają 
zaciski zamocowane na stałe.

W przypadku innych sterowników Micro800 wszystkie sterowniki w formacie 24 pkt. i 48 pkt. są wyposażone w wyjmowane zaciski.
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Micro830 Micro850

10 pkt. 16 pkt. 24 pkt. 48 pkt. 24 pkt. 48 pkt.

USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, Ethernet, RS232/485 USB, Ethernet, RS232/485

4 tys. kroków/8 KB 4 tys. kroków/8 KB 10 tys. kroków/20 KB 10 tys. kroków/20 KB 10 tys. kroków/20 KB 10 tys. kroków/20 KB

2 2 3 5 3 5

nie dotyczy 4

26 32 48 88 132

2080-LC30-10QWB 2080-LC30-16QWB 2080-LC30-24QWB 2080-LC30-48QWB 2080-LC50-24QWB 2080-LC50-48QWB

6/4 (12/24 V1) 10/6 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

Poprzez moduły wtykowe Poprzez moduły wtykowe lub 
moduły rozszerzeń we/wy

2 HSC 2 HSC 4 HSC 6 HSC 4 HSC 6 HSC

nie dotyczy nie dotyczy 2080-LC30-24QBB 2080-LC30-48QBB 2080-LC50-24QBB 2080-LC50-48QBB

nie dotyczy nie dotyczy 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

nie dotyczy nie dotyczy Poprzez moduły wtykowe Poprzez moduły wtykowe lub 
moduły rozszerzeń we/wy

nie dotyczy nie dotyczy 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC

2080-LC30-10QVB 2080-LC30-16QVB 2080-LC30-24QVB 2080-LC30-48QVB 2080-LC50-24QVB 2080-LC50-48QVB

6/4 (12/24 V1) 10/6 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

Poprzez moduły wtykowe Poprzez moduły wtykowe lub 
moduły rozszerzeń we/wy

1 PTO/2 HSC 1 PTO/2 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC

nie dotyczy 2080-LC30-16AWB nie dotyczy 2080-LC30-48AWB 2080-LC50-20AWB 2080-LC50-48AWB

nie dotyczy 10/6 (tylko 120 V AC) nie dotyczy 28/20 (tylko 120 V AC) 14/10 (tylko 120 V AC) 28/20 (tylko 120 V AC)

nie dotyczy Poprzez moduły 
wtykowe nie dotyczy Poprzez moduły 

wtykowe
Poprzez moduły wtykowe lub 

moduły rozszerzeń we/wy

Moduł bazowy

Zespół podstawowy z wbudowanym zasilaniem 24 V DC, opcjonalne zewnętrzne zasilanie 120/240 V AC, nr kat. 2080-PS120-240VAC
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Seria sterowników PLC Micro800 – przegląd parametrów

Bulletin 2080 Micro810 Micro820

Moduł we/wy 12 pkt. 20 pkt.

+Obsługa modułów wtykowych

Izolowany port RS232/485 nie dotyczy Tak

2/4-kan. wejście/wyjście analogowe nie dotyczy Tak

Wejście/wyjście cyfrowe nie dotyczy Tak

Rezystancyjny czujnik temperatury/termopara nie dotyczy Tak

Potencjometry nastawcze nie dotyczy Tak

Skaner DeviceNet nie dotyczy Tak

Szybki licznik ruchu nie dotyczy Tak

Pamięć rezerwowa z precyzyjnym 
zegarem czasu rzeczywistego nie dotyczy nie dotyczy

Funkcje dodatkowe

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego Tak

LCD opcjonalny, 1,5" lokalny 
(nr kat. 2080-LCD)

opcjonalny, 3,5" wyświetlacz LCD 
(nr kat. 2080-REMLCD)

microSD nie dotyczy
Wbudowane gniazdo kart microSD do składowania 

danych, ustawień i kopii zapasowych

Programowanie

Oprogramowanie Connected Components Workbench

Języki IEC 61131-3 Schemat drabinkowy, bloki funkcyjne, tekst strukturalny

Bloki funkcyjne defi niowane przez użytkownika Tak

Instrukcje ruchu Nie

Obliczenia zmiennoprzecinkowe 32 bit i 64 bit

Regulator PID Tak

Komunikacja

Wbudowane protokoły komunikacji nie dotyczy RS232/485 nieizolowany, CIP szeregowy, 
Modbus RTU i TCP, ASCII, EtherNet/IP

Środowiska

Certyfi kacje c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC

Zakres temperatury 0°–55°C –20°–65°C

Wymiary (wys. x szer. x gł., mm) 90 x 75 x 60 90 x 100 x 80

Dokładne specyfi kacje – patrz katalog online
+) Szczegółowe informacje są dostępne w specyfi kacjach modułów wtykowych 

Micro800 na stronie 9.
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Micro830 Micro850

10 pkt. 16 pkt. 24 pkt. 48 pkt. 24 pkt. 48 pkt.

+Obsługa modułów wtykowych

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Funkcje dodatkowe

Nie

nie dotyczy

nie dotyczy

Programowanie

Connected Components Workbench

Schemat drabinkowy, bloki funkcyjne, tekst strukturalny

Tak

Tak

32 bit i 64 bit

Tak

Komunikacja

RS232/485 nieizolowany, CIP szeregowy, Modbus RTU, ASCII RS232/485 nieizolowany, CIP szeregowy, 
Modbus RTU i TCP, ASCII, EtherNet/IP

Środowiska

c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC

–20°–65°C

90 x 100 x 80 90 x 100 x 80 90 x 145 x 80 90 x 230 x 80 90 x 145 x 80 90 x 230 x 80



Firma Rockwell Automation posiada szeroką ofertę komponentów Allen-Bradley® dopasowanych do indywidualnych potrzeb. 
Oferujemy różnorodne narzędzia do konfi guracji i doboru właściwych komponentów.

Lokalny dystrybutor
Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem już dziś. 
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Katalog produktów on-line
Opracowaliśmy szeroką ofertę produktów przeznaczonych do wspierania Państwa procesów w ramach 
całego cyklu produkcyjnego. 
http://www.rockwellautomation.com/products/

Pakiet narzędzi do wyboru produktów
Nasza bogata oferta narzędzi do wyboru produktów i konfi guracji systemu pomaga Państwu w doborze 
i stosowaniu naszych produktów. 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Katalogi
Nasze katalogi zawierają szeroką ofertę produktów Allen-Bradley. 
http://www.ab.com/catalogs/

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Guardmaster, Listen. Think. Solve., Kinetix, Micro800, PanelView, PowerFlex i SMC są znakami towarowymi firmy 
Rockwell Automation, Inc. Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation stanowią własność odpowiednich firm.
Materiał zdjęciowy zamieszczono za zgodą firmy NJM Packaging.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych układów sterowania Micro800 
są dostępne pod adresem: 
http://www.rockwellautomation.com/go/micro800

Publikacja 2080-BR001C-PL-P – grudzień 2013  Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.
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