
Řada Micro800® PLC 

Využívá vývojový a konfi gurační software Allen-Bradley 
Connected Components Workbench™



PLC Micro800 a software Connected 
Components Workbench

Snažíte se jakožto výrobce snížit pořizovací náklady 
a dobu potřebnou pro montáž strojů?

Nová generace programovatelných mikroprocesorů (PLC) od 
společnosti Rockwell Automation vám nabízí řešení. Řada PLC 
Allen-Bradley Micro800 společně se softwarem Connected 
Components Workbench ustanovují nový globální standard pro 
výhodné a snadné použití a zároveň poskytují právě takovou 
úroveň řídicích schopností, která bude přesně vyhovovat 
požadavkům vašich aplikací malého rozsahu. S širokou paletou 
zařízení se síťovým rozhraním je nalezení procesoru, který bude 
vyhovovat právě vašim komunikačním prostředkům, snadný úkol.
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Snadnost a připojitelnost
• Celá řada sdílí společné komponenty a příslušenství

• Programování díky vestavěnému rozhraní USB

• Sériová komunikace a komunikace přes sítě Ethernet 
a DeviceNetTM 

Přiměřená úroveň řízení
• Široký rozsah malých řídicích systémů 

(od 10–48 bodů) 

 – Vybrané modely jsou rozšiřitelné prostřednictvím 
přídavných zásuvných a rozšiřujících V/V modulů 
pro více V/V bodů a větší rozsah funkcí 

 – Navrženo pro samostatné strojní aplikace

• Řídicí systém Micro800 lze díky zásuvným (plug-in) 
modulům upravit na míru, a vy tak platíte pouze za 
to, co skutečně potřebujete.

Snadná instalace, programování 
a údržba
• Standardní instrukce podle normy IEC 61131-3

• Uživatelsky defi nované funkční bloky pro sdílení 
a opakované používání kódu

• Editory strukturovaného textu, kontaktních schémat 
a funkčních bloků s podporou symbolického 
adresování

• Oddělitelné svorky pro snadnou instalaci a údržbu 
(vybrané velikosti) 

Jednotný software
• Pomocí tohoto softwaru programujte své 

procesory, konfi gurujte své měniče, servopohony 
nebo bezpečnostní relé a navrhujte své HMI 
obrazovky.

• Snadné použití napomáhá k rychlejšímu zvládnutí 
systému.

• Stáhněte si zdarma software ve verzi Standard.

• Dostupný v čínštině, angličtině, francouzštině, 
němčině, italštině a španělštině.

Součást balíčku Connected 
Components
• Sada nástrojů Connected Components Accelerator 

umožňuje výrobcům strojů významně omezit čas 
nutný k vytvoření návrhu a snížit související náklady; 
umožňuje jim to koncentrovat se na intelektuální 
vlastnictví, jež vytváří a odlišuje vlastnosti jejich 
strojů od konkurence.

• Sada nástrojů Connected Components Accelerator 
Toolkit* zahrnuje nástroje pro vytváření technického 
návrhu pro celý vývoj aplikací strojního řízení. 

 – Seznam materiálů, CAD, programy, HMI a rychlý 
start.

• Preferovaná kompatibilita v rámci balíčku 
komponent.

*  Více informací o nástroji Connected Components Accelerator Toolkit získáte na 
adrese http://www.rockwellautomation.com/components/connected/ccat.html.
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Vzdálený displej LCD Micro800

Jednoduché HMI k procesoru 
Micro820

• Díky 4 nebo 8 řádkům textu ve formátu ASCII 
a dotykové klávesnici je lze používat jako 
jednoduché HMI.

• Vestavěný port USB pro nahrávání/stahování 
programů do/z procesoru a vyhledávání 
případných závad.

• Systémové menu je k dispozici v několika 
jazycích pro přímé zobrazování a úpravu řídicích 
proměnných.

• Adresu sítě Ethernet pro daný procesor lze 
snadno nastavit z menu.

• Podporuje montáž na přední panel a montáž na 
DIN lištu vedle procesoru.

• EtherNet/IP™ pro programování v Connected 
Components WorkbenchTM, aplikace RTU 
a připojitelnost HMI

• Funkce jako vzdálený operátorský terminál (RTU) 
pro aplikace SCADA s podporou Modbus přes 
sériovou komunikaci a komunikaci po síti Ethernet

• Vestavěná podpora pro 4 termistorové teplotní 
vstupy mohou fungovat jako přímé digitální řízení 
(DDC) pro systémy správy budov (BMS)

• 5kHz výstup s pulzně šířkovou modulací pro řídicí 
solenoidy a ventily

• Zabudované hodiny reálného času (RTC) bez 
nutnosti baterie

• Vstup na kartu microSD™ pro přenos programů, 
záznam dat a správu postupů

• K dispozici jsou modely s oddělitelnými svorkami 
pro snadnější zapojení a instalaci

• Podporuje až dva zásuvné moduly

• Volitelný vzdálený displej LCD s uhlopříčkou 
3,5 palce, jenž se připojuje k vestavěnému portu 
RS232 procesoru

Procesor Micro820™
Micro PLC optimalizované pro menší samostatné 
stroje a projekty se vzdálenou automatizací

Procesor Micro820 s 20 V/V je specifi cky navržený pro menší 
samostatné stroje a projekty se vzdálenou automatizací 
s vestavěnými porty pro síť Ethernet a sériovými porty a slotem 
pro kartu microSD™ pro zaznamenávání dat a správu receptur.

Teplota :  24 C
Vlhkost : 50%
Tlak :  10 PSI
Proudění vzduchu :  0,05 kg/s
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LCD displej
Komunikace

Vestavěný sériový port RS232 (připojuje se k vestavěnému 
portu RS232 procesoru)

Vestavěný port USB
Programovací port procesoru 
(průchozí mezi USB a sériovým 
portem)

Specifi kace okolního prostředí

Rozsah teplot (displej LCD) 0 °C až 50 °C

Rozměry (V × Š × H, mm) 97 × 130 × 36

Katalogové číslo 2080-REMLCD



• Verze s 12 kanály poskytuje:

 – Výstup 8 A, který eliminuje potřebu externích 
relé.

 – Stejnosměrné modely umožňují čtyřem 
vstupům pracovat v analogovém režimu 0–10 V.

 – Programování prostřednictvím programovacího 
portu USB (vyžaduje adaptér).

 – Volitelný lokální displej s úhlopříčkou 1,5" pro 
sledování/úpravu aplikačních dat. Funguje 
rovněž jako záložní paměťový modul.

 – Konfi gurujte a používejte základní funkční bloky 
chytrých relé bez počítače (vyžaduje LCD).

 – Vestavěné hodiny reálného času pro aplikace, 
jako jsou například řízení osvětlení a hlášení 
alarmů.

• Jakožto součást řady Micro800 sdílí procesor 
stejnou sadu instrukcí včetně pokročilých funkcí 
jako například PID a datové typy s plovoucí čár-
kou, které se běžně v chytrých relé nenacházejí.

Procesor Micro810®
Chytré relé – Mikro PLC

Procesor Micro810 pracuje jako chytré relé s vysokoproudovými 
reléovými výstupy, avšak se schopnostmi programování, kterými 
se vyznačují mikro PLC.

• Různé typy procesorů se shodnou konstrukční 
velikostí a příslušenstvím

 – Velikost je závislá na počtu V/V, kterými je 
vybavena základní jednotka: 10, 16, 24 nebo 48 

 – Maximálně až 88 digitálních V/V 
(u 48kanálového modelu)

 – Maximálně až 20 analogových vstupů 
(u 48kanálového modelu)

• Zabudovaná podpora až pro tři polohované osy 
u modelů s výstupem 24 V DC

 – Až tři 100kHz pulzní výstupy (PTO) pro 
nákladově úsporné zapojení ke krokovým 
motorům a servoměničům

 – Až šest 100kHz vstupů vysokorychlostních 
čítačů (HSC)

 – Polohování jednotlivých os prostřednictvím 
funkčních bloků

 – Základní servoinstrukce zahrnují Home (návrat 
do počáteční polohy), Stop, MoveRelative 
(relativní pohyb), MoveAbsolute (absolutní 
pohyb), MoveVelocity (pohybu danou rychlostí)

 – Instrukce TouchProbe pro záznam přesné 
polohy osy na základě asynchronní události

• Vestavěná komunikace

 – Port USB pro stahování programů

 – Neizolovaný sériový port (RS232/485) pro 
komunikaci s HMI, čtečkami čárových kódů, 
modemy

Procesor Micro830®
Flexibilní mikro PLC s jednoduchým 
řízením servopohonů

Procesor Micro830 je navržen s velkou fl exibilitou, aby vyhovoval 
širokému rozsahu aplikací řízení samostatných strojů s podporou 
až 5 zásuvných modulů.
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• Navržený pro aplikace rozsáhlejších samo-
statných strojů, které vyžadují více V/V nebo 
analogové V/V s vyšším výkonem než aplikace 
podporované procesory Micro830

• Vestavěný port sítě Ethernet pro připojitelnost 
s vyšším výkonem v porovnání se sériovým 
portem

• EtherNet/IPTM pro programování v Connected 
Components WorkbenchTM, aplikace RTU 
a připojení HMI

• Funguje jako vzdálený operátorský terminál 
(RTU) pro aplikace SCADA s podporou Modbus 
přes sériovou komunikaci a komunikaci po síti 
Ethernet

• Podpora až pro čtyři rozšiřující moduly V/V 
Micro850

• Maximálně až 132 bodů V/V (u 48kanálového 
modelu)

Procesor Micro850®

Rozšiřitelné mikro PLC s Ethernet portem

Procesor Micro850 se vyznačuje stejnou velikostí, podporou zásuvných 
modulů, velikostí paměti a schopnostmi servořízení jako procesory 
Micro830 velikostí 24 a 48.

48kanálový procesor 
Micro850

Zásuvné moduly Micro800 uzpůsobují 
funkcionalitu samotného procesoru

Externí napájení

Sběrnicové ukončení 
2085-ECR

Rozšiřující moduly V/V Micro850 pro analogové 
a digitální V/V s vyšší hustotou a vyšší přesností
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Specifi kace rozšiřujících modulů V/V Micro850

Rozšiřující moduly V/V Micro850
• Rozšiřující moduly V/V Micro850 se pevně připojí 

k pravé straně procesoru pomocí oddělitelných 
svorek, což zajišťuje snadnou instalaci, údržbu 
a propojení

• Menší obsazený prostor díky digitálním 
a analogovým V/V s vysokou hustotou

• Izolované analogové vstupy, RTD a TC s vyšším 
rozlišením (než zásuvné moduly) pro vyšší 
přesnost

Rozšiřující moduly V/V
Kategorie Katalogové číslo Popis

Digitální V/V

2085-IQ16 16kanálový digitální vstup, 12/24 V DC, Sink/Source

2085-IQ32T 32kanálový digitální vstup, 12/24 V DC, Sink/Source

2085-OV16 16 V/V digitální výstup, 12/24 V DC, Sink

2085-OB16 16 V/V digitální výstup, 12/24 V DC, Source

2085-OW8 8kanálový reléový výstup, 2 A

2085-OW16 16kanálový reléový výstup, 2 A

2085-IA8 8 V/V vstup 120 V AC

2085-IM8 8 V/V vstup 240 V AC

2085-OA8 8 V/V výstup 120/240 V AC

Analogové V/V 

2085-IF4 4kanálový analogový vstup, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, izolovaný, 
14bitový

2085-IF8 8kanálový analogový vstup, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, izolovaný, 
14bitový

2085-OF4 4kanálový analogový výstup, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, izolovaný, 
12bitový

Speciální moduly 2085-IRT4 4kanálový RTD a TC, izolovaný, ±0,5 °C

Sběrnicové ukončení 2085-ECR Zakončovací koncová krytka

Procesory Micro850 umožňují maximální 
možnost individuálního uzpůsobení 

a fl exibilitu díky zásuvným a rozšiřujícím 
modulům V/V
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Zásuvné moduly Micro800

Přizpůsobte základní jednotku procesoru pomocí 
zásuvných modulů s úsporou prostoru

• Rozšiřte funkcionalitu bez zvětšování velikosti 
Vašeho procesoru.

• Rozšiřte komunikační funkce.

• Využijte odbornosti našich EncompassTM 
produktových partnerů k rozšíření schopností 
procesoru při zachování dokonalé integrace.

• Flexibilita zásuvné konstrukce se vztahuje na 
procesory Micro820*, Micro830 a Micro850.

Zásuvné typy
• Analogový vstup/výstup (dvoukanálový/

čtyřkanálový, neizolovaný)
 – Až 20 analogových vstupů

• Digitální vstup/výstup
 – Celkově až 88 digitálních V/V bodů na 

48kanálovém procesoru

• RTD/termočlánek (dvoukanálový, 
neizolovaný) 

 – Společně s PID regulací umožňuje řízení teploty

• Potenciometrový trimer (šestikanálový, 
analogový vstup)

 – Levná metoda doplnění šesti analogových 
přednastavených hodnot pro řízení rychlosti, 
polohy a teploty. Umožňuje jednoduché ladění 
nebo seřízení systému bez využití počítače.

• Sériový port RS232/485 (izolovaný)
 – Řešení i pro úlohy s intenzivní sériovou 

komunikací – podpora protokolů CIP, Modbus 
RTU a ASCII. Až pět dodatečných sériových 
portů.

• Micro830/850 záložní paměť s vysoce 
přesnými hodinami reálného času

 – Lze použít k duplikaci/aktualizaci kódu aplikace 
procesoru Micro800

 – Doplňuje funkci přesných hodin reálného času 
bez nutnosti kalibrace či aktualizace

• Skener DeviceNet
 – Vylepšuje schopnosti komunikace Micro800 až 

na 20 kanálů střídavých frekvenčních měničů 
PowerFlex® nebo V/V CompactBlock LDX

 – Snižuje náklady na zapojení a instalaci pro větší 
samostatné stroje s distribuovanými měniči 
a V/V

• Vysokorychlostní čítač pohybů
 – Podporuje vstup dotykové sondy v hardwaru 

pro přesnou registraci os

 – Zajišťuje ověřování polohy pro zpětnou vazbu 
servopohonů a režim se zpětnou vazbou 
enkodéru
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Zásuvné moduly
Kategorie Katalogové číslo Popis

Digitální V/V

2080-IQ4 4 V/V digitální vstup, 12/24 V DC, Sink/Source, Type3

2080-OB4 4 V/V digitální výstup, 12/24 V DC, Source

2080-OV4 4 V/V digitální výstup, 12/24 V DC, Sink

2080-OW4I 4 V/V reléový výstup, samostatně izolovaný, 2 A

2080-IQ4OB4 8 V/V kombinace: 4 V/V digitální vstup, 12/24 V DC, Sink/
Source, Type3, a 4 V/V digitální výstup, 12/24 V DC, Source

2080-IQ4OV4 8 V/V kombinace: 4 V/V digitální vstup, 12/24 V DC, Sink/
Source, Type3, a 4 V/V digitální výstup, 12/24 V DC, Sink

Analogové V/V

2080-IF4 4kanálový analogový vstup, 0–20 mA, 0–10 V, neizolovaný 
12bitový

2080-IF2 2kanálový analogový vstup, 0–20 mA, 0–10 V, neizolovaný 
12bitový

2080-OF2 2kanálový analogový výstup, 0–20 mA, 0–10 V, neizolovaný 
12bitový

Komunikace
2080-SERIALISOL RS232/485 izolovaný sériový port

2080-DNET20 Skener DeviceNet, 20 uzlů

Speciální moduly

2080-TRIMPOT6 6kanálový analogový vstup typu Trimpot

2080-RTD2 2kanálový RTD odporový modul, neizolovaný, ±1,0 °C

2080-TC2 2kanálový TC (termočlánek), neizolovaný, ±1,0 °C

2080-MOT-HSC Vysokorychlostní čítač, 250 kHz, diferenciální linkový přijímač, 
1 digitální výstup

Záložní paměť 2080-MEMBAK-RTC Zálohování paměti a vysoce přesné hodiny reálného času

Specifi kace zásuvných modulů Micro800

Vývoj zásuvných modulů produktovými 
Encompass partnery

9

* Procesor Micro820 nepodporuje zásuvný modul 2080-MEMBAK-RTC.

Vyvinuto partnery Encompass Product
Funkce Katalogové číslo Další informace

SMS ILX800-SMSG www.prosoft-technology.com

Univerzální analogový vstup 2080sc-IF4u

www.spectrumcontrols.com

Vysokoproudový reléový výstup 2080sc-OW2IHC

4kanálový termistorový vstup 2080sc-NTC

Komunikace BACNet 2080sc-BACNet 
2080sc-BACNet/IP

Váhové rozhraní HI2080-WS www.hardysolutions.com
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Software Connected Components Workbench 
pro návrh a konfi guraci

Software Connected Components Workbench snižuje náročnost vašeho 
počátečního vývoje strojů.

Connected Components Workbench je jediná 
softwarová platforma, která kromě procesorů 
Micro800 podporuje také komponentní 
měniče, konfi gurovatelná bezpečnostní relé, 
softstartéry, HMI, polohování a rovněž další 
produkty Allen-Bradley ve vašich strojních 
aplikacích.

• Založeno na ověřených technologiích 
Rockwell Automation a Microsoft Visual Studio

• Programování procesoru, konfi gurátor měničů 
a integrace s editorem HMI

Snadné testování a zkušební provoz
Výkonné diagnostické funkce napomáhají 
ke zkrácení času pro uvedení stroje do 
provozu a pro jeho údržbu

Snadná aktualizace
Bezplatné standardní aktualizace 
a základní podpora zdarma minimalizují 
náklady na údržbu

Snadné programování
Možnost volby programovacích 
jazyků s podporou uživatelem 
defi novaných funkčních bloků 
(kontaktní schémata, diagram 
funkčních bloků, strukturovaný 
text) optimalizuje způsob řízení 
vašeho strojního zařízení

Snadná konfi gurace
Společný a jednoduchý nástroj pro 
konfi guraci napomáhá zkrátit čas na 
uvádění do provozu

Jednoduché pořízení a instalace
Software je k dispozici zdarma a odpovídá 
normě IEC 61131-3, což minimalizuje čas 
i náklady již od začátku vývoje stroje
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Technické údaje
Software Connected Components Workbench

Standardní

Podporované automaty Všechny automaty Micro800

Programovací jazyky Kontaktní schémata, diagram funkčních bloků, strukturovaný text

Uživatelsky defi nované 
funkční bloky

Editace a použití

Konfi gurace zařízení Podporováno

Způsob dodání
Stáhněte si ZDARMA, dále je k dispozici na DVD (9328-SO001D-EN-C), možnost objednávky 
z webových stránek Connected Components Workbench na adrese: www.ab.com/go/ccws

Technické údaje PC
Software Connected Components Workbench

Standardní

Procesor Procesor 1,6 GHz jako minimum, doporučen procesor 2,2 GHz nebo vyšší

Podporované OS Windows 7

Potřebný volný prostor na 
pevném disku

1,7 GB

RAM 2048 MB minimum, doporučeno 4096 MB

Optické mechaniky DVD

Požadavky na grafi cké 
adaptéry

1024 x 768 minimální rozlišení, doporučeno 1280 x 1024

Konfi gurace zařízení

• Společné prostředí pro:
 – Procesory Micro800
 – Měniče řady PowerFlex 4, řady 520 a řady 7
 – Operátorské panely PanelView™ Component
 – Servoměniče Kinetix® 3
 – Konfi gurovatelné bezpečnostní relé Guardmaster® 440C-CR30
 – Spouštěče SMC™-50 a SMC Flex

• Snadná připojitelnost ke zvoleným zařízením prostřednictvím standardní 
komunikace přes USB

• Grafi cká konfi gurace procesoru místo dialogových oken

Programování

• Široké využití standardů Microsoft a IEC-61131

• Přidaná hodnota díky vzorovým kódům od Rockwell Automation a partnerů 
v podobě uživatelsky defi novaných funkčních bloků

• Editory strukturovaného textu, kontaktních schémat a funkčních bloků 
s podporou symbolického adresování

Vizualizace

• Software PanelView Component se spouští z prostředí Connected Components 
Workbench, což výrazně usnadňuje práci 

• Díky využití podpory CIP lze přímo odkazovat na názvy proměnných Micro800, 
z čehož vyplývají výhody menší složitosti a úspory času

• Vlastnosti zahrnují přepínání jazyků s kódováním unicode, zasílání alarmů, historii 
a schopnost zpracování receptur
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Přehled specifi kací řady PLC Micro800

Bulletin 2080 Micro810 Micro820

V/V jednotka 12 V/V 20 V/V

Vestavěná komunikace USB (s adaptérem) Ethernet, RS232/485

Instrukce/data 2 Kstep/2 Kbytů (až 400 bytů bez poškození) 10 Kstep/20 Kbytů (až 400 bytů bez poškození)

Zásuvné moduly Není k dispozici 2

Rozšiřující moduly V/V Není k dispozici

Maximum digitálních V/V 12 35

Katalogové číslo 2080-LC10-12QWB, 2080-LC10-12DWD 2080-LC20-20QWB(R)

Digitální vstup/výstup 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Analogový vstup/výstup Čtyři z digitálních vstupů 24 V DC lze 
nakonfi gurovat jako analogové vstupy 0–10 V

1 analogový výstup (0–10 V) 
Čtyři z digitálních vstupů 24 V DC lze 

nakonfi gurovat jako analogové vstupy 0–10 V

HSC3 Není k dispozici Není k dispozici

Katalogové číslo 2080-LC10-12QBB 2080-LC20-20QBB(R)

Digitální vstup/výstup 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Analogový vstup/výstup Čtyři z digitálních vstupů 24 V DC lze 
nakonfi gurovat jako analogové vstupy 0–10 V

1 analogový výstup (0–10 V) 
Čtyři z digitálních vstupů 24 V DC lze 

nakonfi gurovat jako analogové vstupy 0–10 V

Servoosa2/HSC3 Není k dispozici Není k dispozici

Katalogové číslo Není k dispozici Není k dispozici

Digitální vstup/výstup Není k dispozici Není k dispozici

Analogový vstup/výstup Není k dispozici Není k dispozici

Servoosa2/HSC3 Není k dispozici Není k dispozici

Katalogové číslo 2080-LC10-12AWA 2080-LC20-20AWB(R)

Digitální vstup/výstup 8/4 (120/240 V AC) 8/7 (120 V AC)

Analogový vstup/výstup Čtyři z digitálních vstupů 24 V DC lze 
nakonfi gurovat jako analogové vstupy 0–10 V

1 analogový výstup (0–10 V) 
Čtyři z digitálních vstupů 24 V DC lze 

nakonfi gurovat jako analogové vstupy 0–10 V

Základní jednotka

Napájení* Vestavěné 120/240 V AC a 12/24 V DC
Základní jednotka má vestavěné napájení 24 V DC, 

volitelné externí 120/240 V AC prostřednictvím 
kat. č. 2080-PS120-240VAC

1) Podpora pro 12/24 V DC a 24 V AC 
2) Každá osa s výstupem série impulzů je sdílená se dvěma vstupy HSC a proto, pokud se nakonfi guruje maximální počet PTO, počet HSC je nula.
3) Zobrazen dvouvodičový vysokorychlostní čítač, pro čtyřvodičový HSC vydělte hodnotu dvěma.
*) Poslední písmeno v katalogovém čísle procesoru označuje vstupní napájení: A = 120/240 V AC, B = 24 V DC, D = 12 V DC

) Oddělitelné svorky jsou součástí katalogových čísel Micro820 zakončených písmenem R. Katalogové čísla, jež nekončí písmenem R, mají pevné svorky.

U ostatních procesorů Micro800 mají všechny procesory s 24 nebo 48 V/V oddělitelné svorky.
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Micro830 Micro850

10 V/V 16 V/V 24 V/V 48 V/V 24 V/V 48 V/V

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

4 Ksteps/8 KB 4 Ksteps/8 KB 10 Ksteps/20 KB 10 Ksteps/20 KB 10 Ksteps/20 KB 10 Ksteps/20 KB

2 2 3 5 3 5

Není k dispozici 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)

Prostřednictvím Plug-in modulů Prostřednictvím zásuvných modulů nebo 
rozšiřujících modulů V/V

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

Není k dispozici Není k dispozici 2080-LC30-24QBB 2080-LC30-48QBB 2080-LC50-24QBB 2080-LC50-48QBB

Není k dispozici Není k dispozici 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

Není k dispozici Není k dispozici Prostřednictvím Plug-in modulů Prostřednictvím zásuvných modulů nebo 
rozšiřujících modulů V/V

Není k dispozici Není k dispozici 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)

Prostřednictvím Plug-in modulů Prostřednictvím zásuvných modulů nebo 
rozšiřujících modulů V/V

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

Není k dispozici 2080-LC30-16AWB Není k dispozici 2080-LC30-48AWB 2080-LC50-20AWB 2080-LC50-48AWB

Není k dispozici 10/6 (pouze 120 V AC) Není k dispozici 28/20 (pouze 120 V AC) 14/10 (pouze 120 V AC) 28/20 (pouze 120 V AC)

Není k dispozici Prostřednictvím Plug-in 
modulů Není k dispozici Prostřednictvím Plug-in 

modulů
Prostřednictvím zásuvných modulů nebo 

rozšiřujících modulů V/V

Základní jednotka

Základní jednotka má vestavěné napájení 24 V DC, volitelné externí 120/240 V AC prostřednictvím kat. č. 2080-PS120-240VAC
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Přehled specifi kací řady PLC Micro800

Bulletin 2080 Micro810 Micro820

V/V jednotka 12 V/V 20 V/V

+Podpora pro zásuvné moduly

Izolovaný RS232/485 Není k dispozici Ano

2/4kanálový analogový vstup/výstup Není k dispozici Ano

Digitální vstup/výstup Není k dispozici Ano

RTD/termočlánek Není k dispozici Ano

Trimpot Není k dispozici Ano

Skener DeviceNet Není k dispozici Ano

Vysokorychlostní čítač pohybů Není k dispozici Ano

Záložní paměť s vysoce přesnými 
hodinami reálného času Není k dispozici Není k dispozici

Další funkce

Vestavěné hodiny reálného času Ano

LCD Volitelný 1,5" Lokální (kat. č. 2080-LCD) Volitelný 3,5" LCD displej (kat. č. 2080-REMLCD)

microSD Není k dispozici
Vestavěný slot pro microSD pro záznam dat, 

receptur a jejich zálohování

Programování

Software Connected Components Workbench

Jazyky podle IEC 61131-3 Kontaktní schémata, funkční bloky, strukturovaný text

Uživatelsky defi nované funkční bloky Ano

Polohovací instrukce Ne

Výpočty s plovoucí čárkou 32bitové a 64bitové

PID Loop Control Ano

Komunikace

Vestavěné komunikační protokoly Není k dispozici RS232/485, neizolovaný, sériový CIP, 
Modbus RTU a TCP, ASCII, EtherNet/IP

Specifi kace okolního prostředí

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

Rozsah teplot 0 °C až 55 °C -20 °C až 65 °C

Rozměry (V x Š x H, mm) 90 x 75 x 60 90 x 100 x 80

Ohledně kompletních specifi kací viz katalog on-line
+) Další podrobnosti naleznete ve specifi kacích zásuvných modulů Micro800 

na straně 9.



15

Micro830 Micro850

10 V/V 16 V/V 24 V/V 48 V/V 24 V/V 48 V/V

+Podpora pro zásuvné moduly

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Další funkce

Ne

Není k dispozici

Není k dispozici

Programování

Connected Components Workbench

Kontaktní schémata, funkční bloky, strukturovaný text

Ano

Ano

32bitové a 64bitové

Ano

Komunikace

RS232/485, neizolovaný, sériový CIP, Modbus RTU, ASCII RS232/485, neizolovaný, sériový CIP, 
Modbus RTU a TCP, ASCII, EtherNet/IP

Specifi kace okolního prostředí

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

-20 °C až 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



Společnost Rockwell Automation nabízí celou škálu kvalitních součástí Allen-Bradley® tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním 
potřebám. S cílem usnadnit výběr vašich komponentů nabízíme různé nástroje pro konfi guraci a výběr produktů.

Lokální distributor
Spojte se ještě dnes s vaším lokálním distributorem. 
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Katalog výrobků on-line
Náš rozsáhlý sortiment výrobků je sestaven tak, aby zlepšil vaše procesy v průběhu každé fáze vašeho 
výrobního cyklu. 
http://www.rockwellautomation.com/products/

Sada nástrojů pro výběr produktů
Řada našich výkonných nástrojů pro výběr produktů a konfi guraci systému vám napomůže při výběru 
a použití našich výrobků. 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Katalogy
V našich katalozích naleznete rozsáhlý výběr základních výrobků sortimentu součástí Allen-Bradley. 
http://www.ab.com/catalogs/

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Guardmaster, Listen. Think. Solve., Kinetix, Micro800, PanelView, PowerFlex and SMC jsou obchodními známkami 
společnosti Rockwell Automation, Inc. Obchodní známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou majetkem příslušných společností.
Fotografie: NJM Packaging.

Více informací o našich řídicích systémech Micro800 naleznete na stránkách: 
http://www.rockwellautomation.com/go/micro800

Publikace 2080-BR001C-CS-P – prosinec 2013 Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Evropě.
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