Leia-me Primeiro

Compact™ I/O 1769-ADN DeviceNet Adapter

Use esse documento juntamente com o manual do usuário do
Compact Adapter for DeviceNet, publicação 1769-UM001A-US-P.

Limites de Pass Through

O adaptador 1769-ADN DeviceNet suporta um tamanho máximo de
sistema correspondente a 30 módulos I/O. Contudo, há limites para o
tamanho do sistema I/O 1769 que pode ser configurado com o uso do
software RSNetWorxTM for DeviceNetTM através de um sistema Pass
Through.
Pass Through é o recurso de uma ‘ponte’ ou ‘dispositivo de ligação’
que recebe mensagens em uma rede e as envia para a segunda rede.
Ao usar um sistema Pass Through para configurar um adaptador
1769-ADN, você precisará de um RSNetWorx for DeviceNet em uma
rede de nível mais alto (por exemplo, ControlNetTM, EthernetTM, etc.) e
do 1769-ADN fisicamente conectado em uma rede DeviceNet.
O limite é o resultado de um tamanho insuficiente de memória do
buffer de mensagens na ponte ou dispositivo de ligação, tornando-o,
portanto, dependente da ponte. Para determinar se o seu sistema
1769-ADN é limitado por Pass Through, conte o número de 1769
componentes (módulos, fontes de alimentação, cabos, etc.) incluindo
o 1769-ADN.
Por exemplo, um sistema com Bank 1, consistindo de um 1769-ADN,
três módulos I/O, uma fonte de alimentação e um cabo CRL, e Bank 2
consistindo de dois módulos I/O, uma fonte de alimentação e um
terminador teria dez componentes.
Esses dispositivos têm um limite de Pass Through igual a 22
componentes:

•
•
•
•
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1756-DNB
1788-CN2DN
1784-PCIDS
1771-SDN
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O 1747-SDN tem um limite de Pass Through igual a 16 componentes e
o tamanho de arquivo M0 e M1 deve ser definido em 361.
Nota

Limites de ADR
(Auto Device Replace)

Esses limites existem somente quando o Pass
Through é usado para configurar um 1769-ADN.
Quando o RSNetWorx for DeviceNet e o adaptador
1769-ADN estão na mesma rede DeviceNet, não há
limite de configuração.

O adaptador 1769-ADN DeviceNet suporta um tamanho máximo de
sistema correspondente a 30 módulos I/O. Contudo, há limites para o
tamanho do sistema I/O 1769 suportado pela função de substituição
automática de dispositivo (ADR) do scanner, ponte ou dispositivo de
ligação.
O limite é inerente ao scanner, ponte ou dispositivo de ligação. Para
determinar se o seu sistema 1769-ADN é limitado por ADR, conte o
número de 1769 componentes (módulos, fontes de alimentação, cabos,
etc.) incluindo o 1769-ADN.
Esses dispositivos têm um limite de ADR igual a 12 componentes:

•
•
•
•

1756-DNB
1747-SDN
1788-CN2DN
1784-PCID

Compact é marca comercial da Rockwell Automation.
RSNetWorx é marca comercial da Rockwell Software.
DeviceNet é marca comercial da Open DeviceNet Vendor Association (O.D.V.A.).
ControlNet é marca comercial da ControlNet International.
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