
Família CLP Micro800® 

Apresentando o software de design e confi guração 
Connected Components Workbench™ da Allen-Bradley®



CLPs Micro800 e software 
Connected Components 
Workbench

Como fabricante de máquinas, você está tentando 
reduzir os custos de aquisição e o tempo de montagem 
da máquina?

A nova geração de microcontroladores lógicos programáveis (CLPs) 
da Rockwell Automation é a resposta. A família CLP Micro800 da 
Allen-Bradley, juntamente com o software Connected Components 
Workbench, defi ne um novo padrão global para comodidade e 
facilidade de uso, fornecendo os recursos de controle necessários 
para atender às exigências da sua micro aplicação. Com uma ampla 
gama de dispositivos de interface de rede, encontrar o controlador 
certo para as suas necessidades de comunicação fi cou mais fácil.
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Comodidade e conectividade
• Toda a família compartilha componentes e 

acessórios comuns

• Programação fácil com porta USB integrada

• Comunicações Ethernet, serial e DeviceNetTM 

O controle necessário
• Ampla variedade de micro controladores 

(E/S integrada de 10 – 48 pts) 

 – Alguns modelos são expansíveis com módulos 
adicionais plug-in e módulos de espansão de E/S 
para mais pontos E/S e funcionalidade 

 – Desenvolvido para aplicações de máquinas 
independentes

• Os módulos plug-in personalizam o controlador 
Micro800, portanto, você só paga pelos recursos 
que precisar

De fácil instalação, programação 
e manutenção
• Instruções de acordo com a norma IEC 61131-3

• Blocos de funções defi nidos pelo usuário para 
compartilhamento e reutilização de código

• Texto estruturado, ladder e editores de bloco 
de funções que suportam endereçamento por 
símbolos

• Bornes removíveis para fácil instalação e 
manutenção (selecione tamanhos)

 

Um software
• Programe seus controladores, confi gure seus 

dispositivos, servodrives e relés de segurança, e 
projete as telas da IHM usando este software

• Uma experiência de usuário comum ajuda a reduzir 
o curso de aprendizagem através da facilidade de 
uso

• Faça o download sem custo da edição padrão do 
software

• Disponível em chinês, inglês, francês, alemão, 
italiano e espanhol

Partes do pacote de Connected 
Components
• O Connected Components Accelerator Toolkit 

possibilita aos fabricantes de máquinas reduzir 
signifi cativamente o tempo e o custo do desenho, 
permitindo que se concentrem na propriedade 
intelectual que produz recursos de máquina 
diferenciados e atraentes.

• O Connected Components Accelerator Toolkit* 
inclui ferramentas de projeto de engenharia de 
automação para o desenvolvimento de toda a 
aplicação de controle da máquina. 

 – Lista de materiais, CAD, Lógica, IHM e Início Rápido

• Compatibilidade preferencial dentro do pacote de 
componentes

*  Para maiores informações sobre o Connected Components Accelerator Toolkit, 
acesse http://www.rockwellautomation.com/components/connected/ccat.html
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Tela LCD remota Micro800

Controlador IHM para Micro820 
simples

• Com 4 ou 8 linhas de texto ASCII e teclado touch, 
pode ser usado como uma IHM simples.

• Porta USB integrada para fazer upload/download 
de programas e depurar o controlador.

• O menu do sistema está disponível em vários 
idiomas para visualização direta e edição das 
variáveis de controle.

• O endereço Ethernet pode ser facilmente 
defi nido no menu.

• Compatível com montagem no painel frontal 
bem como no trilho DIN ao lado do controlador.

• EtherNet/IP™ para programação de Connected 
Components Workbench, aplicações RTU e 
conectividade IHM.

• Funciona como uma unidade de terminal remoto 
(RTU) para aplicações SCADA com suporte para 
Modbus em comunicações seriais e Ethernet.

• Suporte integrado para 4 entradas de temperatu-
ra no termistor pode funcionar como um controle 
digital direto (DDC) para sistemas de gestão de 
construção (BMS).

• Saída de 5 KHz PWM para as solenoides e válvulas 
de controle.

• Relógio em tempo real (RTC) integrado sem 
necessidade de baterias.

• Slot para cartão microSD™ para transferência de 
programa, registro de dados e gestão de receitas.

• Modelos disponíveis com bornes removíveis para 
fi ação e instalação fáceis.

• Suporte para até dois módulos plug-in.

• Tela LCD remota opcional de 3,5 polegadas que 
se conecta com a porta RS232 integrada do 
controlador.

Controlador Micro820™
O micro CLP otimizado para máquinas 
independentes de pequeno porte e projetos 
de automação remota

O controlador Micro820 20-pt foi desenvolvido especifi camente para 
máquinas independentes menores e projetos de automação remota 
com portas Ethernet e seriais integradas e um slot microSD™ para 
registro de dados e gestão de receitas.

Temperatura :  24 C
Umidade : 50%
Pressão :  10 psi
Fluxo de ar :  0,05 kg/s

4

Tela LCD
Comunicações

Porta serial integrada RS232 (conexão com a porta RS232 
integrada do controlador)

Porta USB integrada
Porta de programação do 
controlador (passagem USB 
para serial)

Ambientais

Faixa de temperatura (Tela LCD) de 0 a 50 °C

Dimensões (A x L x P, mm) 97 x 130 x 36

Código de catálogo 2080-REMLCD



• As dimensões de 12 pts fornecem:

 – As saídas de 8 A eliminam a necessidade de 
relés externos

 – Modelos CC permitem 4 entradas para 
funcionar como 4 entradas analógicas de 
0 a 10 V

 – Download do programa feito via porta 
de programação USB (módulo adaptador 
requerido)

 – Tela de cristal líquido de 1,5 polegadas opcional 
para monitoramento/modifi cação dos dados 
de aplicação. Ela também funciona como um 
módulo de memória para backup

 – Confi gura e executa function blocks do relé 
inteligente principal sem um computador (tela 
de cristal líquido requerida)

 – Relógio em tempo real integrado para 
aplicações como controle de iluminação e 
alarme

• Compartilha o mesmo conjunto de instruções 
da família Micro800, incluindo fatores 
avançados como um PID e tipos de dados de 
ponto fl utuante, que não são frequentemente 
encontrados em um relé inteligente

Controlador Micro810®
Micro CLP de relé inteligente

O controlador Micro810 funciona como um relé inteligente 
com saídas a relé de corrente elevada, além dos recursos de 
programação de um micro CLP.

• Diferentes tipos de controladores compartilhando 
as mesmas dimensões e acessórios

 – Dimensões segundo o número de pontos de 
E/S incorporados na base: 10, 16, 24 ou 48 

 – Até um máximo de 88 E/S digitais (com modelo 
de 48 pts)

 – Até um máximo de 20 entradas analógicas (com 
modelo de 48 pts)

• Inclui suporte integrado para até 3 eixos de 
movimento em modelos com saída de 24 Vcc

 – Até três saídas de trem de pulso de 100 KHz 
(PTO) para fi ação de baixo custo para módulos 
passo a passo e servodrives

 – Até seis entradas de contador em alta 
velocidade de 100 KHz (HSC)

 – Eixo simples se movimenta suportado pelos 
function blocks de movimento

 – Instruções de movimento básicas incluem 
Home, Stop, MoveRelative, MoveAbsolute, 
MoveVelocity

 – Instrução TouchProbe para registrar a posição 
exata do eixo segundo um evento assíncrono

• Comunicações incorporadas

 – Porta USB para fazer upload do programa

 – Porta serial não isolada (RS232/485) para 
comunicações com IHM, leitores de código 
de barras, modems

Controlador Micro830®
Micro CLP fl exível com movimento 
simples

O controlador Micro830 é projetado com fl exibilidade para 
cobrir uma ampla gama de aplicações de controle de máquinas 
individuais com suporte para até 5 módulos plug-in.
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• Projetado para aplicações de máquinas 
independentes maiores que exigem mais E/S ou 
ainda E/S analógica de maior desempenho que 
a suportada pelo Micro830

• Porta Ethernet incorporada para conectividade 
de maior desempenho em relação à porta serial

• EtherNet/IPTM para programação de Connected 
Components Workbench e conectividade IHM

• Funciona como uma unidade de terminal 
remoto (RTU) para aplicações SCADA com 
suporte para Modbus em comunicações 
seriais e Ethernet

• Suporte para até quatro módulos de expansão 
de E/S Micro850

• Até um máximo de 132 pontos de E/S (com 
modelo de 48 pts)

Controlador 
Micro850®

Micro CLP expansível com Ethernet

O controlador Micro850 é equipado com as mesmas dimensões, suporte de plug-
in, recursos de movimento e tamanhos de dados/instruções que os controladores 
Micro830 de 24 e 48 pts.

Controlador 
Micro850 48 pts

Módulos plug-in Micro800 
personalizam a funcionalidade do 

controlador

Fonte de alimentação externa

Terminador de via 
2085-ECR

Módulos de expansão de E/S Micro850 
para E/S analógica e digital com precisão e 

densidade maiores
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Especifi cações dos módulos de expansão de E/S Micro850

Módulos de expansão de E/S 
Micro850
• O módulo de expansão de E/S Micro850 encaixa-

se fi rmemente ao lado direito do controlador com 
bornes removíveis para facilidade na instalação, 
manutenção e cabeamento

• E/S analógica e digital de alta densidade para 
reduzir a utilização de espaço

• TC, RTD e analógico isolado, de resolução mais 
alta (do que módulos plug-in) para mais precisão

Módulos de expansão de E/S
Categoria Código de catálogo Descrição

E/S digital

2085-IQ16 Entrada digital de 16 pts, 12/24 Vcc, entrada/saída

2085-IQ32T Entrada digital de 32 pts, 12/24 Vcc, entrada/saída

2085-OV16 Saída digital de 16 pts, 12/24 Vcc, entrada

2085-OB16 Saída digital de 16 pts, 12/24 Vcc, saída

2085-OW8 Saídas de relé de 8 pts, 2 A

2085-OW16 Saídas de relé de 16 pts, 2 A

2085-IA8 Entrada de 8 pts 120 Vca

2085-IM8 Entrada de 8 pts 240 Vca

2085-OA8 Saída de 8 pts 120/240 Vca

E/S analógica 

2085-IF4 Entrada analógica 4 can., 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, isolado, 14 bits

2085-IF8 Entrada analógica 8 can., 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, isolado, 14 bits

2085-OF4 Saída analógica 4 can., 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, isolado, 12 bits

Especialidade 2085-IRT4 RTD e TC 4 can., isolado, ±0,5 °C

Terminador de via 2085-ECR Terminador da terminação

Controladores Micro850 permitem 
personalização e fl exibilidade máximas com 

módulos plug-in e de expansão de E/S
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Módulos plug-in Micro800

Mude a “personalidade” do controlador da unidade básica 
com módulos plug-in que requerem menos espaço

• Amplie a funcionalidade da E/S incorporada sem 
aumentar o espaço requerido para a instalação 
do seu controlador

• Aumente a funcionalidade de comunicação

• Utilize o conhecimento do parceiro de produto 
EncompassTM para adicionar recursos aprimorados 
com maior integração ao controlador

• Flexibilidade de encaixe aplica-se aos 
controladores Micro820*, Micro830 e Micro850

Tipos de plug-in
• Entrada/saída analógica 

(2 canais/4 canais, não isolada)
 – Até 20 entradas analógicas

• Entrada/saída digital
 – Até um total de 88 pontos de E/S digital 

em um controlador de 48 pts

• Detector de temperatura da resistência/
termopar (2 canais, não isolado) 

 – Torna possível o controle da temperatura 
quando usado com PID

• Potenciômetro de ajuste 
(6 canais, entrada analógica)

 – Método de baixo custo para adicionar seis 
reguladores analógicos para controle de 
velocidade, posição e temperatura. Permite 
ajuste simples ou ajuste do sistema sem 
computador

• Porta serial RS232/485 (isolada)
 – Encaminha as tarefas de comunicação serial 

mais intensas com suporte do protocolo ASCII, 
Modbus RTU, e CIP. Até cinco portas seriais 
adicionais

• Memória de backup Micro830/850 com 
relógio em tempo real de alta precisão

 – Também pode ser usado para copiar/atualizar 
o código de aplicação Micro800

 – Adiciona a função de relógio de precisão em 
tempo real sem a necessidade de calibrar ou 
atualizar

• Scanner DeviceNet™
 – Melhora os recursos de comunicação do 

Micro800 em até 20 nós de inversores CA 
PowerFlex® ou E/S CompactBlock LDX

 – Reduz os custos de fi ação e instalação de 
máquinas independentes maiores com 
inversores distribuídos e E/S

• Contador de movimento em alta velocidade
 – Suporte para entrada do sensor touch no 

hardware para o registro exato do eixo

 – Fornece a verifi cação de posição para 
os modos de realimentação do servo e 
realimentação do encoder
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Módulos plug-in
Categoria Código de 

catálogo
Descrição

E/S digital

2080-IQ4 Entrada digital de 4 pts, 12/24 Vcc, entrada/saída, Type 3

2080-OB4 Saída digital de 4 pts, 12/24 Vcc, saída

2080-OV4 Saída digital de 4 pts, 12/24 Vcc, entrada

2080-OW4I Saída a relé de 4 pts, isolado individualmente, 2 A

2080-IQ4OB4 Combo de 8 pts: Entrada digital de 4 pts, 12/24 Vcc, entrada/saída, 
Type 3, e saída digital de 4 pts, 12/24 Vcc, saída

2080-IQ4OV4 Combo de 8 pts: Entrada digital de 4 pts, 12/24 Vcc, entrada/saída, 
Type 3, e saída digital de 4 pts, 12/24 Vcc, entrada

E/S analógica

2080-IF4 Entrada analógica 4 can., 0 – 20 mA, 0 – 10 V, não-isolado, 12 bits

2080-IF2 Entrada analógica 2 can., 0 – 20 mA, 0 – 10 V, não-isolado, 12 bits

2080-OF2 Entrada analógica 2 can., 0 – 20 mA, 0 – 10 V, não-isolado, 12 bits

Comunicações
2080-SERIALISOL Porta serial isolada RS232/485

2080-DNET20 Scanner DeviceNet, 20 Nós

Especialidade

2080-TRIMPOT6 Entrada analógica de ajuste 6 can

2080-RTD2 RTD 2 can., não isolado, ±1,0 °C

2080-TC2 TC 2 can., não isolado, ±1,0 °C

2080-MOT-HSC Contador em alta velocidade, 250 KHz, receptor de linha 
diferencial, 1 saída digital

Memória de 
backup

2080-MEMBAK-RTC RTC de alta precisão e backup de memória

Especifi cações de módulos plug-in Micro800

Desenvolvimento de módulo plug-in pelos 
parceiros de produto Encompass
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* O controlador Micro820 não é compatível com o módulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC.

Desenvolvimento pelos parceiros de produto Encompass
Função Código de catálogo Para mais informações

SMS ILX800-SMSG www.prosoft-technology.com

Entrada analógica universal 2080sc-IF4u

www.spectrumcontrols.com

Saída de relé de corrente – corrente 
alta

2080sc-OW2IHC

Entrada do termistor de 4 canais 2080sc-NTC

Comunicações BACNet 2080sc-BACNet 
2080sc-BACNet/IP

Interface de balança HI2080-WS www.hardysolutions.com
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Software de design e confi guração 
Connected Components Workbench

O software Connected Components Workbench 
reduz o desenvolvimento inicial da máquina

O Connected Components Workbench é 
uma plataforma software simples que suporta 
não apenas os seus controladores Micro800, 
como também os inversores componentes da 
classe Allen-Bradley, IHM, relé de segurança 
confi gurável, partidas suaves e produtos de 
movimento na sua máquina de pequeno porte.

• Baseado na comprovada tecnologia Microsoft Visual Studio 
e Rockwell Automation

• Programação do controlador, confi gurador de inversores e 
integração com editor IHM

Fácil de testar/colocar em funcionamento
As funções debug robustas ajudam a reduzir 
tempos de manutenção e comissionamento da 
máquina

Fácil de atualizar
As atualizações sem custo do software 
padrão e suporte grátis limitado 
minimizam o tempo consumido pelo 
trabalho de manutenção

Fácil de programar
A escolha da linguagem de 
programação com suporte 
function blocks defi nidos pelo 
usuário (ladder, function blocks, 
texto estruturado) otimiza a 
escolha de como controlar sua 
máquina

Fácil de confi gurar
Confi guração fácil e comum ajuda a 
reduzir o tempo para comissionamento 
dos controles da máquina

Fácil de comprar e instalar
O download sem custo do software padrão 
IEC 61131-3 ajuda a minimizar o tempo para 
começar o desenvolvimento da máquina

.

o 
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Especifi cações
Software Connected Components Workbench

Padrão

Controladores suportados Todos os controladores Micro800

Linguagens de programação Ladder, bloco de funções, texto estruturado

Blocos de funções defi nidos 
pelo usuário

Edição e colocação em funcionamento

Confi guração do dispositivo Suportado

Entrega
Faça o download gratuíto ou também disponível em DVD (9328-SO001D-EN-C), cujo qual pode ser 
solicitado a partir da página web Connected Components Workbench em: www.ab.com/go/ccws

Especifi cações do PC
Software Connected Components Workbench

Padrão

Processador Velocidade de CPU mínima 1,6 GHz; velocidade de CPU recomendada 2,2 GHZ ou superior

Sistema operacional suportado Windows 7

Espaço requerido no disco HD 1,7 GB

RAM Mínimo 2048 MB, recomendado 4096 MB

Inversores óticos DVD

Especifi cações de vídeo Resolução mínima 1024 x 768; resolução recomendada 1280 x 1024

Confi guração do dispositivo

• Ambiente comum para:
 – Controladores Micro800
 – Inversores PowerFlex série 4, 520 e 7
 – Interface do operador do componente PanelView™
 – Servodrives Kinetix® 3
 – Relé de segurança confi gurável Guardmaster® 440C-CR30
 – Partida suave SMC™-50 e SMC Flex

• Conectividade simples para selecionar dispositivos via comunicação USB padrão

• Confi guração do controlador gráfi co no lugar do(s) diálogo(s) de propriedade

Programação

• Amplo uso de normas IEC-61131 e Microsoft

• Valor agregado pelo código de amostra da Rockwell Automation e parceiros 
via blocos de funções defi nidos pelo usuário

• Texto estruturado, ladder e editores de bloco de funções que suportam 
endereçamento por símbolos

Visualização

• O software do componente PanelView funciona dentro do Connected 
Components Workbench para melhor experiência do usuário 

• Usando suporte CIP, nomes variáveis Micro800 podem ser relacionados 
diretamente com resultados com menos complexidade e benefícios de 
economia de tempo

• As funções incluem comutação de linguagem unicode, mensagens de 
alarme e histórico, e recurso receita básica
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Especifi cações gerais da família CLP Micro800

Cód. cat. 2080 Micro810 Micro820

Unidade E/S 12 pts 20 pts

Comunicações incorporadas USB (com adaptador) Ethernet, RS232/485

Instruções/dados 2 Kpassos/2 Kbytes (até 400 bytes não voláteis) 10 Kpassos/20 Kbytes (até 400 bytes não voláteis)

Módulos plug-in N/A 2

Módulos de expansão de E/S N/A

E/S digital máxima 12 35

Código de catálogo 2080-LC10-12QWB, 2080-LC10-12DWD 2080-LC20-20QWB(R)

Entrada/saída digital 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Entrada/saída analógica Quatro das entradas digitais 24 Vcc podem ser 
confi guradas como entradas analógicas 0 – 10 V

1 saída analógica (0 – 10 V) 
Quatro das entradas digitais 24 Vcc podem ser 

confi guradas como entradas analógicas 0 – 10 V

HSC3 N/A N/A

Código de catálogo 2080-LC10-12QBB 2080-LC20-20QBB(R)

Entrada/saída digital 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Entrada/saída analógica Quatro das entradas digitais 24 Vcc podem ser 
confi guradas como entradas analógicas 0 – 10 V

1 saída analógica (0 – 10 V) 
Quatro das entradas digitais 24 Vcc podem ser 

confi guradas como entradas analógicas 0 – 10 V

Eixo de movimento2/HSC3 N/A N/A

Código de catálogo N/A N/A

Entrada/saída digital N/A N/A

Entrada/saída analógica N/A N/A

Eixo de movimento2/HSC3 N/A N/A

Código de catálogo 2080-LC10-12AWA 2080-LC20-20AWB(R)

Entrada/saída digital 8/4 (120/240 Vca) 8/7 (120 Vca)

Entrada/saída analógica Quatro das entradas digitais 24 Vcc podem ser 
confi guradas como entradas analógicas 0 – 10 V

1 saída analógica (0 – 10 V) 
Quatro das entradas digitais 24 Vcc podem ser 

confi guradas como entradas analógicas 0 – 10 V

Unidade básica

Fonte de alimentação* Embutida, 120/240 Vca e 12/24 Vcc
A unidade básica tem fonte de alimentação de 24 Vcc 

incorporada com 120/240 Vca externa opcional 
através do Cód. Catálogo 2080-PS120-240VAC

1) 12/24 Vcc e 24 Vca suportados
2) Cada eixo de saída de trem de pulso é compartilhado com 2 entradas HSC de modo que o número máximo de PTO é confi gurado e então o número de HSC é zero
3) Contador em alta velocidade de dois fi os mostrado, divida por 2 para obter o número de HSCs de 4 fi os
*) Última letra do código de catálogo do controlador indica a alimentação de entrada: A=120/240 Vca, B=24 Vcc, D=12 Vcc

) Bornes removíveis estão presentes no Micro820 com códigos de catálogo que terminam em R. Os códigos de catálogo que não terminam em R têm bornes fi xos.

Para os outros controladores Micro800, todos os controladores com 24 pt ou 48 pt têm bornes removíveis.
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Micro830 Micro850

10 pts 16 pts 24 pts 48 pts 24 pts 48 pts

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

4 Kpassos/8 Kbytes 4 Kpassos/8 Kbytes 10 Kpassos/20 Kbytes 10 Kpassos/20 Kbytes 10 Kpassos/20 Kbytes 10 Kpassos/20 Kbytes

2 2 3 5 3 5

N/A 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)

Via módulos plug-in Via módulos plug-in ou módulos de expansão de E/S

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

N/A N/A 2080-LC30-24QBB 2080-LC30-48QBB 2080-LC50-24QBB 2080-LC50-48QBB

N/A N/A 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

N/A N/A Via módulos plug-in Via módulos plug-in ou módulos de expansão de E/S

N/A N/A 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)

Via módulos plug-in Via módulos plug-in ou módulos de expansão de E/S

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

N/A 2080-LC30-16AWB N/A 2080-LC30-48AWB 2080-LC50-20AWB 2080-LC50-48AWB

N/A 10/6 (somente 120 Vca) N/A 28/20 (somente 120 Vca) 14/10 (somente 120 Vca) 28/20 (somente 120 Vca)

N/A Via módulos plug-in N/A Via módulos plug-in Via módulos plug-in ou módulos de expansão de E/S

Unidade básica

A unidade básica tem fonte de alimentação de 24 Vcc incorporada com 120/240 Vca externa opcional através do Cód. Catálogo 2080-PS120-240VAC



14

Especifi cações gerais da família CLP Micro800

Cód. cat. 2080 Micro810 Micro820

Unidade E/S 12 pts 20 pts

+Suporte para módulos plug-in

RS232/485 isolado N/A Sim

Entrada/saída analógica 2/4 canais N/A Sim

Entrada/saída digital N/A Sim

Detector de temperatura por variação de 
resistência/Termopar N/A Sim

Potenciômetro de ajuste N/A Sim

Scanner DeviceNet N/A Sim

Contador de movimento em alta velocidade N/A Sim

Memória de backup com relógio em tempo real de 
alta precisão N/A N/A

Funções adicionais

Relógio de tempo real incorporado Sim

Tela de cristal líquido Opcional 1,5 pol. Local 
(Cód. Catálogo 2080-LCD)

Opcional 3,5 pol. Tela LCD 
(Cód. Catálogo 2080-REMLCD)

microSD N/A
Slot microSD integrado para registro de dados, 

receitas e backup de dados

Programação

Software Connected Components Workbench

Linguagens IEC 61131-3 Ladder, bloco de funções, texto estruturado

Blocos de funções defi nidos pelo usuário Sim

Instruções de movimento Não

Aritmética do ponto fl utuante 32 bit e 64 bit

Controle da malha PID Sim

Comunicações

Protocolos de comunicações embutidas N/A RS232/485 não isolada, CIP Serial, Modbus RTU e 
TCP, ASCII, EtherNet/IP

Ambientais

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

Faixa de temperatura de 0 a 55 °C de –20° a 65 °C

Dimensões (A x P x D, mm) 90 x 75 x 60 90 x 100 x 80

Consulte o catálogo on-line para especifi cações completas
+) Paramaiores detalhes, consulte as especifi cações dos módulos plug-in 

Micro800 na página 9.



15

Micro830 Micro850

10 pts 16 pts 24 pts 48 pts 24 pts 48 pts

+Suporte para módulos plug-in

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Funções adicionais

Não

N/A

N/A

Programação

Connected Components Workbench

Ladder, bloco de funções, texto estruturado

Sim

Sim

32 bit e 64 bit

Sim

Comunicações

RS232/485 não isolada, CIP Serial, Modbus RTU, ASCII RS232/485 não isolada, CIP Serial, Modbus RTU e 
TCP, ASCII, EtherNet/IP

Ambientais

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

de –20° a 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



A Rockwell Automation oferece uma ampla variedade de componentes Allen-Bradley® de qualidade para atender as 
suas necessidades específi cas. 
Para ajudá-lo com a sua seleção de componentes, oferecemos uma variedade de confi guração e ferramentas de seleção.

Distribuidor local
Entre em contato com seu distribuidor local hoje.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Diretório de produtos on-line
Nosso portfólio de produtos extenso é projetado para melhorar os seus processos através de cada estágio 
do seu ciclo de produção. 
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
Nossa gama poderosa de seleção de produtos e ferramentas de confi guração de sistema lhe ajudam a 
escolher e aplicar nossos produtos. 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catálogos
Dentro de nossos catálogos, você encontra uma seleção extensa de componentes Allen-Bradley essenciais. 
http://www.ab.com/catalogs/

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Guardmaster, Listen. Think. Solve., Kinetix, Micro800, PanelView, PowerFlex e SMC são marcas comerciais da 
Rockwell Automation, Inc. As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade das suas respectivas empresas.
Foto cortesia de NJM Packaging.

Para mais informações sobre os sistemas de controle Micro800, acesse: 
http://www.rockwellautomation.com/go/micro800

Publicação 2080-BR001C-PT-P – Dezembro 2013  © 2013 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.
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