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Empresa global

IMPACTO GLOBAL DA 
MITSUBISHI ELECTRIC

A Mitsubishi Electric está envolvida em muitas áreas, incluindo

Energia e sistemas elétricos
Uma ampla gama de produtos elétricos e relacionados à energia, 
de geradores a monitores de grande escala.

Dispositivos eletrônicos
Um extenso portfólio de dispositivos semicondutores de ponta 
para sistemas e produtos.

Eletrodomésticos
Produtos de consumo confiáveis, como aparelhos de ar 
condicionado e sistemas de entretenimento doméstico.

Sistemas de informações e comunicação
Equipamentos, produtos e sistemas comerciais e voltados 
ao consumidor.

Sistemas de automação industrial
Maximização da produtividade e da eficiência com tecnologia 
de automação de ponta.

O lema "Changes for the Better" reflete a visão de um futuro melhor da Mitsubishi Electric.

Nós reunimos as melhores mentes 
para criar as melhores tecnologias. 
Na Mitsubishi Electric, entendemos 
que a tecnologia é a força impulsora 
da mudança em nossas vidas. 
Trazendo mais conforto para a vida 
cotidiana, maximizando a eficiência 
das empresas e mantendo as coisas 
funcionando em toda a sociedade, 
nós integramos tecnologia e inovação 
para produzir mudanças para melhor.
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Inteligência automatizada em tudo—MELSEC
A marca MELSEC (Mitsubishi ELectric SEquence Control) é muito conhecida no setor de automação devido à sua 
qualidade e excelente desempenho, proporcionando uma redução no custo total de propriedade (TCO). A linha de 
produtos MELSEC consiste em vários produtos, sendo que os produtos principais são a Série MELSEC-Q e a Série 
MELSEC iQ-R, introduzida recentemente. Esses controladores programáveis de alta qualidade, usados principalmente 
para os processos de controle nas linhas de fabricação e máquinas avançadas, são complementados por 
controladores de pequeno a médio porte, como a Série MELSEC-L, a Série MELSEC-F e a nova Série MELSEC iQ-
F, geralmente utilizadas para células de montagem e aplicações isoladas. Com o passar dos anos, uma das principais 
características da Série MELSEC tem sido a comunicação transparente, desde o nível do sensor até toda a empresa, 
cobrindo todos os aspectos da fabricação.

Comprometida com uma satisfação cada vez maior do cliente
A Mitsubishi Electric é líder global em pesquisa, fabricação e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos 
utilizados em áreas como comunicações, aparelhos eletrônicos, tecnologia industrial, energia e transporte. Dentro 
dessas áreas, o negócio de automação industrial tem crescido significantemente desde a fabricação do primeiro 
motor de indução há quase 90 anos, acompanhando de perto o setor de automação no Japão, na Ásia e em outros 
lugares. A automação industrial da Mitsubishi Electric oferece uma vasta gama de produtos que atendem diversas 
atividades, como controle de produção, acionamentos e mecatrônica, utilizados em diversos setores. Além disso, a 
Mitsubishi Electric oferece a Plataforma iQ e a solução e-F@ctory, impulsionando um portfólio completo de soluções 
de automação industrial.

Í N D I C E
Solução integrada e-F@ctory ·····················3

Série MELSEC ············································5

Exemplos de aplicação ·······························7

Guia de seleção MELSEC ··························9

Controlador programável 

Série MELSEC iQ-R ·······························11 

Série MELSEC-Q ···································17 

Série MELSEC-L ····································19 

Série MELSEC iQ-F ·······························21 

Série MELSEC-F ····································25

CPUs de aplicação específica 

MELSEC Safety ······································27 

Controle de processo MELSEC ·············28 

Controlador C ·········································29 

Controlador de servo acionamentos  ·····30 

Controlador de robô ································31 

CPU CNC ···············································32

Software de engenharia 

MELSOFT iQ Works·······························33 

MELSOFT GX Works3 ···························35 

MELSOFT GX Works2 ···························37

Rede ··························································39 

História do MELSEC ······························41 

Suporte ···················································43

2

Empresa global

IMPACTO GLOBAL DA 
MITSUBISHI ELECTRIC

A Mitsubishi Electric está envolvida em muitas áreas, incluindo

Energia e sistemas elétricos
Uma ampla gama de produtos elétricos e relacionados à energia, 
de geradores a monitores de grande escala.

Dispositivos eletrônicos
Um extenso portfólio de dispositivos semicondutores de ponta 
para sistemas e produtos.

Eletrodomésticos
Produtos de consumo confiáveis, como aparelhos de ar 
condicionado e sistemas de entretenimento doméstico.

Sistemas de informações e comunicação
Equipamentos, produtos e sistemas comerciais e voltados 
ao consumidor.

Sistemas de automação industrial
Maximização da produtividade e da eficiência com tecnologia 
de automação de ponta.

O lema "Changes for the Better" reflete a visão de um futuro melhor da Mitsubishi Electric.

Nós reunimos as melhores mentes 
para criar as melhores tecnologias. 
Na Mitsubishi Electric, entendemos 
que a tecnologia é a força impulsora 
da mudança em nossas vidas. 
Trazendo mais conforto para a vida 
cotidiana, maximizando a eficiência 
das empresas e mantendo as coisas 
funcionando em toda a sociedade, 
nós integramos tecnologia e inovação 
para produzir mudanças para melhor.

sougou_C_ENG_0824_��_���.indd   2 31/05/2017   12:31:05



Cadeia de 
fornecimento

Cadeia de 
engenharia

Design do 
processo

Compra

Design do 
produto

Operação e 
manutenção

Vendas e distribuição

Produção

Aumente a produtividade e reduza os custos 
em toda a empresa

e-F@ctory é a solução da Mitsubishi Electric para melhorar o desempenho de qualquer unidade 
fabril, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de manutenção e operação, além 
de informações transparentes sobre o fluxo em toda a instalação. O e-F@ctory utiliza uma 
combinação de automação de fábrica e tecnologias de TI, oferecendo soluções para reduzir o 
custo total de desenvolvimento, produção e manutenção ao oferecer suporte ao Monozukuri* 
avançado.

O e-F@ctory ajuda a reduzir os custos gerais, que são alcançadas nas quatro áreas a seguir:
* O Monozukuri é uma iniciativa que começou no Japão para promover seu estilo exclusivo de fabricação para o aprimoramento contínuo nos processos de produção e nas operações. A palavra é derivada de 

uma combinação das palavras "mono", o que é fabricado, e "zukuri", o processo de fabricação.

Redução dos custos de energia

e&eco-F@ctory (solução de economia de energia)

O processo de fabricação moderno depende muito da redução dos custos de 
energia como forma de garantir uma fábrica eficiente. O e-F@ctory oferece 
suporte ao permitir a visualização do uso de energia em tempo real, ajudando a 
reduzir o consumo geral de energia.

Integração dos sistemas de Automação Industrial e TI a baixo custo

Conexão da empresa com o chão de fábrica

As soluções e-F@ctory oferecem uma conectividade direta do chão de fábrica 
à empresa, como o Sistema de execução de fabricação (MES), sem precisar de 
um computador de gateway. Isso permite operações mais simples, rendimento 
aprimorado e gerenciamento eficiente da cadeia de fornecimento.

Redução dos custos de desenvolvimento, produção e manutenção

Plataforma iQ

A Plataforma iQ minimiza os custos em todas as fases do ciclo de vida da 
automação, melhorando os prazos de desenvolvimento, aumentando a 
produtividade, reduzindo os custos de manutenção e tornando as informações 
mais facilmente acessíveis. A integração está no centro da Plataforma iQ, com uma 
plataforma do controlador altamente inteligente como a base, combinada com uma 
rede de comunicação transparente e um ambiente de engenharia integrado.

Redução dos custos de configuração e manutenção

Solução do sensor iQ

Configure e mantenha facilmente vários tipos de sensores. Os custos de 
manutenção e desenvolvimento podem ser reduzidos, pois os sensores de 
parceiros iQSS compatíveis podem ser gerenciados conjuntamente.
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Para obter informações detalhadas, consulte os catálogos  

“Mitsubishi Integrated Solution e-F@ctory”, 

“iQ Platform Integrated Automation Concept”, 

“iQ Sensor Solution” .

L(NA)16012E, L(NA)08340ENG, L(NA)16029ENG

As melhores soluções em todo o ambiente

e-F@ctory Alliance

O e-F@ctory Alliance é um ambiente que oferece as melhores soluções ao combinar 
produtos da Mitsubishi Electric e seus diversos parceiros. A estreita colaboração com esses 
parceiros ampliou o leque de opções para o cliente e criou as melhores soluções possíveis.
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Tamanho do sistema

NEWNOVO

Área de controle de 
automação ideal

Linha de controladores abrangente, disponível para atender aos requisitos dos clientes, 
desde aplicações remotas de pequena escala até sistemas de grande porte

CPUs de aplicação específica

CPU de 
processo/

redundante

CPU de 
segurança*1

Controlador C CPU de 
movimento

Essas CPUs de primeira classe, integradas à Plataforma iQ, foram projetadas para necessidades 
específicas em diversos setores.

*1: O R◻SFCPU-SET inclui uma CPU de segurança e um módulo de função de segurança
5
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Tamanho do sistema

NEWNOVO

Área de controle de 
automação ideal

Controle de média a grande escala

❚ Série MELSEC iQ-R
Um controlador de automação programável (PAC) de última geração, a  

Série MELSEC iQ-R possui um sistema de barramento revolucionário de 

alta velocidade que aprimora a produtividade por meio de funcionalidade e 

desempenho avançados.

❚ Série MELSEC-Q
A primeira a incorporar a arquitetura de várias CPUs, a Série MELSEC-Q 

com uma ampla variedade de CPUs permite o controle de várias operações, 

aprimorando o desempenho e a escalabilidade do sistema geral de 

produção.

Controle de pequena a média escala

❚ Série MELSEC-L
A Série MELSEC-L é um controlador altamente escalável e sem rack, ideal 

para aplicações com espaço limitado. Com várias funcionalidades de E/S 

integradas na CPU principal, é possível obter um custo versus desempenho 

excepcional em um tamanho compacto.

Pequena escala

❚ Série MELSEC iQ-F
Projetada para fornecer um desempenho excelente e controle de 

acionamento superior, a Série MELSEC iQ-F é um controlador de alto 

desempenho e classe compacta com uma ampla variedade de funções 

integradas.

❚ Série MELSEC-F
Ao incorporar diversos recursos com uma configuração de sistema flexível, 

a Série MELSEC-F possui fonte de alimentação, CPU e E/S em um único 

tamanho compacto. Além disso, estão disponíveis diversas opções para 

expandir ainda mais os recursos.

CPU para robô CPU CNC
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MELSEC projetado com automação em mente
A Mitsubishi Electric oferece uma ampla variedade de controladores capazes de atender às diversas 
necessidades de aplicação em vários setores. Os controladores de alta precisão e alta velocidade da Série 
MELSEC abrange todas elas, oferecendo soluções econômicas e altamente flexíveis.

iQ-R  Série MELSEC iQ-R Q  Série MELSEC-Q L  Série MELSEC-L         iQ-F  Série MELSEC iQ-F                   Série MELSEC-F 

S  Segurança P  Sistema de processo/redundante C  Controlador C              M  Controlador de servo acionamento                     Controlador de robô  

N  CPU CNC

Automotivo
iQ-R  Q  S  M  R  N

Aprimore a produtividade, alcance e flexibilidade 
em diferentes linhas de montagem automotiva com 
controle de movimento de alta precisão, incluindo 
interpolação linear/circular e perfil de came eletrônico. 

Alimentos, Bebidas e CPG
iQ-R  Q  L  iQ-F  F  P  M

Alcance melhorias em várias aplicações de 
embalagem, como enchimento de alta velocidade, que 
requer alta precisão e taxa de alimentação contínuas.

Pick-and-place
iQ-R  M

Obtenha um posicionamento extremamente preciso, 
rápido e correto de componentes em vários tamanhos 
e formatos, como os solicitados pelo equipamento de 
pick-and-place para SMT, aprimorando ainda mais a 
produtividade.

Logística
iQ-R  Q  iQ-F  F  C  M  R

Obtenha uma coordenação de logística avançada e 
elimine erros em processos repetitivos. O manuseio de 
materiais baseado em servo de alta velocidade, além 
do posicionamento altamente preciso, aprimoram a 
produtividade e reduzem o consumo de energia.

Semicondutor
iQ-R  Q  S  C  M

Reduza os custos de manutenção com a Série 
MELSEC de alta durabilidade. Com um design robusto 
e compacto para a fabricação do semicondutor, os 
produtos MELSEC atendem aos requisitos de alto 
desempenho e dimensão reduzida.

Tela plana (FPD)
iQ-R  Q  S  C  M  R

Aprimore a necessidade da rápida transmissão de 
dados e os requisitos de alto desempenho comuns nos 
processos de fabricação de FPD usando a plataforma de 
controle integrada MELSEC. O controlador integrado e 
a solução de rede oferecem maior flexibilidade e melhor 
desempenho.

R

F
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Indústria química
iQ-R  Q  P

Aprimore o controle dos processos que envolvem 
a fabricação da indústria química usando soluções 
altamente escaláveis que integram o controle de 
processo e a automação de fábrica.

Energia renovável
iQ-R  P  C

Integre facilmente o gerenciamento de instalações 
de energia renovável utilizando a aquisição de dados 
de toda a instalação e o controle extensivo em tempo 
real, reduzindo os custos gerais de manutenção e 
investimento.

Impressão
iQ-R  Q  C  M

Obtenha impressões rápidas de alta qualidade por 
meio de diversas soluções oferecidas, dependendo do 
processo de impressão envolvido, como alimentação 
de bobinas de papel, impressão offset, encadernação 
e classificação.

Máquina ferramentas
iQ-R  Q  L  iQ-F  F  N

Aprimore a produtividade, a eficiência operacional e 
a eficácia geral do equipamento usando o controle 
escalável de produtos MELSEC, que oferece suporte 
a tarefas como furação, retífica e fresagem.

Máquinas de inspeção
iQ-R  C

Integre facilmente o controle da máquina de inspeção 
em sistemas automatizados, reduzindo os custos 
operacionais gerais e de manutenção.

Automação predial
iQ-R  Q  L  iQ-F  F  C

Aumente a segurança e garanta a utilização eficaz 
dos recursos de gerenciamento de energia ao oferecer 
suporte a diversos protocolos de automação predial.

Máquinas injetoras
iQ-R  Q  iQ-F  F  M

Obtenha reduções nos custos operacionais da 
máquina e aprimore a produtividade ao integrar os 
controladores MELSEC que utilizam uma plataforma 
de controle fácil de usar, combinada com o controle 
de movimento altamente preciso.

Automação geral
iQ-R  Q  L  iQ-F  F  C

Aplicações de automação alternativas, como lavagem 
automática de veículos e agricultura hidropônica 
automatizada, que necessitam de um alto nível de 
automação, similar a soluções industriais.
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Série

Tipo modular Tipo modular Tipo sem rack Tipo compacto Tipo compacto

MELSEC iQ-R MELSEC-Q MELSEC-L MELSEC iQ-F MELSEC-F

PAC (Controlador de automação programável) CPU do controlador programável CPU do controlador programável CPU do controlador programável CPU do controlador programável

Linha de produtos

 • CPU do controlador programável: 5 modelos
 • CPU com CC-Link IE integrada: 5 modelos
 • CPU de segurança: 4 modelos
 • CPU do processo*1: 4 modelos

 • Controlador C: 1 modelo
 • CPU de movimento: 3 modelos N O V O

 • CPU do controlador programável  
(modelo universal): 25 modelos

 • CPU de processo: 4 modelos
 • CPU redundante: 2 modelos
 • Controlador C: 4 modelos
 • CPU de movimento: 2 modelos
 • Controlador de robô: 1 modelo
 • CPU CNC: 1 modelo

 • CPU do controlador programável
 • Tipo NPN: 5 modelos
 • Tipo PNP: 5 modelos

FX5U/FX5UC FX3S FX3G/FX3GC FX3U/FX3UC

 • FX5U: 12 modelos
 • FX5UC: 6 modelos

 • FX3S: 27 modelos
 • FX3G: 24 modelos
 • FX3GC: 2 modelos

 • FX3U: 37 modelos
 • FX3UC: 12 modelos

Método de controle Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado

Modo de controle de E/S Modo de atualização Modo de atualização Modo de atualização Modo de atualização Modo de atualização

Linguagem de programação

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Funções Gráficas de Sequenciamento (SFC)*2

 • Diagrama do bloco de funções (FBD/LD)
 • Bloco de funções (FB)
 • C/C++*4

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Lista de instruções
 • MELSAP3 (SFC), MELSAP-L
 • Diagrama do bloco de funções (FBD)
 • Bloco de funções (FB)
 • C/C++*4

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Lista de instruções
 • MELSAP3 (SFC), MELSAP-L
 • Bloco de funções (FB)

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Diagrama do bloco de funções (FBD/LD)
 • Bloco de funções (FB)

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • SFC para a Série FX
 • Bloco de funções (FB)

Ambiente de engenharia
MELSOFT GX Works3
MELSOFT MT Works2

Workbench CW

MELSOFT GX Works2
Desenvolvedor MELSOFT PX

MELSOFT MT Works2
Workbench CW

MELSOFT GX Works2 MELSOFT GX Works3 MELSOFT GX Works2

Tamanho do programa (passo K) 1.200 1.000 260 64 4 32 64

Número de pontos de E/S [X/Y] (ponto) 4096 4096 4096 256 30 128 256

Dispositivo/memória para label/RAM padrão (K byte) 3.380 1.792 768 120 — — —

Memória de dados/ROM padrão (byte) 40M 16M 2M 5M — — —

Velocidade de processamento

Instrução de LD (ns) 0,98 1,9 9,5 34 210 210 65

Instrução de MOV (ns) 1,96 3,9 19 34 520 520 640

Adição de pontos flutuantes (μs) 0,01 0,014 0,057 3,06 11,96 11,96 14,2

Interface da memória

Módulo SRAM estendido ● ●*3 — — ● ●*11 ●

Cartão de memória SD ● ●*3 ●*6 ● — — —

Cartão SRAM, cartão FLASH, cartão ATA — ●*5 — — — — —

Interface externa

USB ● ● ● — ● ● ●*14

Ethernet (1000BASE-T*7/100BASE-TX/10BASE-T) ● ●*8 ●*6 ● — — —

RS-232 — ●*9 ●*10 — ● ● ●

RS-422/485 — — — ● ● ● ●

Unidade de exibição — — ● — ● ●*11 ●

Porta de conexão CC-Link IE

Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ●*12 — — — — — —

Conectividade de rede (adaptador/módulo)

Ethernet (1000BASE-T*13/100BASE-TX/10BASE-T) ● ● ● ● ● ● ●

CC-Link IE Control ● ● — — — — —

CC-Link IE Field ● ●*15 ● ● — — —

CC-Link ● ● ● ● — ● ●

CC-Link/LT — ● ● — — ● ●

SSCNET III/H ● ● ● ● — — ●*16

AnyWire ● ● ● ● — ● ●

BACnet™ ● ● ● — — — —

MODBUS®/TCP ● ● ● ● — — —

MODBUS® ● ● ● ● ● ● ●

Especificações gerais/padrões de conformidade

Temperatura ambiente operacional 0...55°C (60°C*17) 0...55°C 0...55°C –20...55°C*20 0...55°C 0...55°C 0...55°C

Normas internacionais de segurança
(ISO 13849-1 PLe, IEC 61508 SIL 3)

●*18 — — — — — —

Normas sobre atmosfera corrosiva
(JIS C 60721-3-3/IEC 60721-3-3 3C2)

●*19 — — — — — —

CE: Diretiva do conselho das comunidades europeias ● ● ● ● ● ● ●

UL: Lista Underwriters Laboratories ● ● ● ● ● ● ●

LR: Registro do Lloyd para aprovação de envio ● ● — — ● ● ●

DNV: Aprovação marítima norueguesa ● ● — — ● ● ●

RINA: Aprovação marítima italiana ● ● — — ● ● ●

NK: Aprovação ClassNK ● ● — — ● ● ●

ABS: Aprovação do American Bureau of Shipping ● ● — — ● ● ●

BV: Aprovação do Bureau Veritas ● ● — — ● ● ●

GL: Aprovação do Germanischer Lloyd ● ● — — ● ● ●

Principais recursos/funções

 • Linha de produção
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
grande escala

 • Segurança
 • Sincronização 
intermodular

 • Base de dados 
integrada

 • Rede integrada
 • Várias CPUs

 • Controle de processo
 • Controle de alta 
confiabilidade

 • Programação C
 • Registro de dados
 • Gateway de TI
 • Movimentação 
avançada

 • Segurança
 • Monitor em tempo real

 • Linha de produção
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
grande escala

 • Rede integrada
 • Várias CPUs
 • Controle de processo
 • Controle de alta 
confiabilidade

 • Programação C
 • Registro de dados
 • Gateway de TI
 • Movimentação 
avançada

 • Controle de máquina
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
pequena escala

 • Controle de E/S em 
grande escala

 • Economia de espaço/
custos

 • Rede integrada
 • Várias funções 
integradas

 • Registro de dados
 • Controle de movimento
 • Monitor em tempo real

 • Controle de máquina
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
pequena escala

 • Economia de espaço/
custos

 • Segurança
 • Rede integrada
 • Várias funções integradas

 • Controle de movimento  • Controle de máquina
 • Controle de E/S em pequena escala
 • Economia de espaço/custos
 • Controle de movimento

Guia de seleção MELSEC
Linha de controladores

*1: Oferece suporte ao sistema redundante quando emparelhado 
com R6RFM

*2: SFC sem suporte no modo redundante e pela CPU de 
segurança

*3: Q□UDVCPU somente.
*4: Ao usar Workbench CW
*5: Não oferece suporte ao QnUDVCPU e determinados modelos
*6: Não oferece suporte ao L02SCPU(-P)

*7: Oferece suporte à porta Ethernet do usuário somente do 
Q24DHCCPU-V/VG/LS e Q26DHCCPU-LS

*8: Oferece suporte somente para Q□UDE(H)CPU e Q□UDVCPU
*9: Não oferece suporte para Q□UDE(H)CPU e Q□UDVCPU
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Série

Tipo modular Tipo modular Tipo sem rack Tipo compacto Tipo compacto

MELSEC iQ-R MELSEC-Q MELSEC-L MELSEC iQ-F MELSEC-F

PAC (Controlador de automação programável) CPU do controlador programável CPU do controlador programável CPU do controlador programável CPU do controlador programável

Linha de produtos

 • CPU do controlador programável: 5 modelos
 • CPU com CC-Link IE integrada: 5 modelos
 • CPU de segurança: 4 modelos
 • CPU do processo*1: 4 modelos

 • Controlador C: 1 modelo
 • CPU de movimento: 3 modelos N O V O

 • CPU do controlador programável  
(modelo universal): 25 modelos

 • CPU de processo: 4 modelos
 • CPU redundante: 2 modelos
 • Controlador C: 4 modelos
 • CPU de movimento: 2 modelos
 • Controlador de robô: 1 modelo
 • CPU CNC: 1 modelo

 • CPU do controlador programável
 • Tipo NPN: 5 modelos
 • Tipo PNP: 5 modelos

FX5U/FX5UC FX3S FX3G/FX3GC FX3U/FX3UC

 • FX5U: 12 modelos
 • FX5UC: 6 modelos

 • FX3S: 27 modelos
 • FX3G: 24 modelos
 • FX3GC: 2 modelos

 • FX3U: 37 modelos
 • FX3UC: 12 modelos

Método de controle Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado Operação cíclica do programa armazenado

Modo de controle de E/S Modo de atualização Modo de atualização Modo de atualização Modo de atualização Modo de atualização

Linguagem de programação

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Funções Gráficas de Sequenciamento (SFC)*2

 • Diagrama do bloco de funções (FBD/LD)
 • Bloco de funções (FB)
 • C/C++*4

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Lista de instruções
 • MELSAP3 (SFC), MELSAP-L
 • Diagrama do bloco de funções (FBD)
 • Bloco de funções (FB)
 • C/C++*4

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Lista de instruções
 • MELSAP3 (SFC), MELSAP-L
 • Bloco de funções (FB)

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • Diagrama do bloco de funções (FBD/LD)
 • Bloco de funções (FB)

 • Diagrama Ladder
 • Texto estruturado (ST)
 • SFC para a Série FX
 • Bloco de funções (FB)

Ambiente de engenharia
MELSOFT GX Works3
MELSOFT MT Works2

Workbench CW

MELSOFT GX Works2
Desenvolvedor MELSOFT PX

MELSOFT MT Works2
Workbench CW

MELSOFT GX Works2 MELSOFT GX Works3 MELSOFT GX Works2

Tamanho do programa (passo K) 1.200 1.000 260 64 4 32 64

Número de pontos de E/S [X/Y] (ponto) 4096 4096 4096 256 30 128 256

Dispositivo/memória para label/RAM padrão (K byte) 3.380 1.792 768 120 — — —

Memória de dados/ROM padrão (byte) 40M 16M 2M 5M — — —

Velocidade de processamento

Instrução de LD (ns) 0,98 1,9 9,5 34 210 210 65

Instrução de MOV (ns) 1,96 3,9 19 34 520 520 640

Adição de pontos flutuantes (μs) 0,01 0,014 0,057 3,06 11,96 11,96 14,2

Interface da memória

Módulo SRAM estendido ● ●*3 — — ● ●*11 ●

Cartão de memória SD ● ●*3 ●*6 ● — — —

Cartão SRAM, cartão FLASH, cartão ATA — ●*5 — — — — —

Interface externa

USB ● ● ● — ● ● ●*14

Ethernet (1000BASE-T*7/100BASE-TX/10BASE-T) ● ●*8 ●*6 ● — — —

RS-232 — ●*9 ●*10 — ● ● ●

RS-422/485 — — — ● ● ● ●

Unidade de exibição — — ● — ● ●*11 ●

Porta de conexão CC-Link IE

Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ●*12 — — — — — —

Conectividade de rede (adaptador/módulo)

Ethernet (1000BASE-T*13/100BASE-TX/10BASE-T) ● ● ● ● ● ● ●

CC-Link IE Control ● ● — — — — —

CC-Link IE Field ● ●*15 ● ● — — —

CC-Link ● ● ● ● — ● ●

CC-Link/LT — ● ● — — ● ●

SSCNET III/H ● ● ● ● — — ●*16

AnyWire ● ● ● ● — ● ●

BACnet™ ● ● ● — — — —

MODBUS®/TCP ● ● ● ● — — —

MODBUS® ● ● ● ● ● ● ●

Especificações gerais/padrões de conformidade

Temperatura ambiente operacional 0...55°C (60°C*17) 0...55°C 0...55°C –20...55°C*20 0...55°C 0...55°C 0...55°C

Normas internacionais de segurança
(ISO 13849-1 PLe, IEC 61508 SIL 3)

●*18 — — — — — —

Normas sobre atmosfera corrosiva
(JIS C 60721-3-3/IEC 60721-3-3 3C2)

●*19 — — — — — —

CE: Diretiva do conselho das comunidades europeias ● ● ● ● ● ● ●

UL: Lista Underwriters Laboratories ● ● ● ● ● ● ●

LR: Registro do Lloyd para aprovação de envio ● ● — — ● ● ●

DNV: Aprovação marítima norueguesa ● ● — — ● ● ●

RINA: Aprovação marítima italiana ● ● — — ● ● ●

NK: Aprovação ClassNK ● ● — — ● ● ●

ABS: Aprovação do American Bureau of Shipping ● ● — — ● ● ●

BV: Aprovação do Bureau Veritas ● ● — — ● ● ●

GL: Aprovação do Germanischer Lloyd ● ● — — ● ● ●

Principais recursos/funções

 • Linha de produção
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
grande escala

 • Segurança
 • Sincronização 
intermodular

 • Base de dados 
integrada

 • Rede integrada
 • Várias CPUs

 • Controle de processo
 • Controle de alta 
confiabilidade

 • Programação C
 • Registro de dados
 • Gateway de TI
 • Movimentação 
avançada

 • Segurança
 • Monitor em tempo real

 • Linha de produção
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
grande escala

 • Rede integrada
 • Várias CPUs
 • Controle de processo
 • Controle de alta 
confiabilidade

 • Programação C
 • Registro de dados
 • Gateway de TI
 • Movimentação 
avançada

 • Controle de máquina
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
pequena escala

 • Controle de E/S em 
grande escala

 • Economia de espaço/
custos

 • Rede integrada
 • Várias funções 
integradas

 • Registro de dados
 • Controle de movimento
 • Monitor em tempo real

 • Controle de máquina
 • Controle distribuído
 • Controle de E/S em 
pequena escala

 • Economia de espaço/
custos

 • Segurança
 • Rede integrada
 • Várias funções integradas

 • Controle de movimento  • Controle de máquina
 • Controle de E/S em pequena escala
 • Economia de espaço/custos
 • Controle de movimento

*10: Oferece suporte somente para L02SCPU(-P)
*11: Oferece suporte somente para FX3G 

*12: R□ENCPU somente.
*13: Oferece suporte somente para a Série MELSEC iQ-R

*14: Com suporte pela placa de expansão
*15: Não oferece suporte para Q□(P)(H)CPU e Q□PRHCPU
*16: Suporte para SSCNET III 
*17: Com suporte somente quando utilizado junto com unidade de base de extensão/principal faixa de temperatura ampliada
*18: R□SFCPU-SET somente.
*19: Para proteção contra atmosfera agressiva e gases, 

os produtos com revestimento regulamentar (JIS C 60721-3-3/IEC 60721-3-3 Classe 3C2) estão disponíveis mediante solicitação
*20: Temperatura ambiente operacional de −20°C com suporte pelos produtos produzidos a partir de junho de 2016 (número de Série "166" ou 

posterior). Para obter informações detalhadas sobre os produtos com suporte, consulte o manual do produto relevante.
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Abrindo os caminhos para a nova  
geração da automação

Controladores revolucionários de última geração, construindo a nova era da automação

Para ter sucesso em mercados altamente competitivos, é importante construir sistemas de automação que 
garantam alta produtividade e qualidade consistente dos produtos. A série MELSEC iQ-R foi desenvolvida 
desde o início com base em problemas comuns enfrentados pelos clientes, racionalizando-os em sete  
áreas-chave: produtividade, engenharia, manutenção, qualidade, conectividade, segurança e compatibilidade. 
A Mitsubishi Electric adotou uma abordagem de três pontos para resolver estes problemas: A Redução do 
TCO*1, o aumento da Confiabilidade e a Reutilização de ativos existentes. Como uma ponte para a próxima 
geração em automação, a Série MELSEC iQ-R é uma força motriz, impulsionando o progresso revolucionário 
para o futuro dos meios de fabricação.
*1:  Custo total de propriedade

Processo Segurança
Controle de processo de alta disponibilidade 
em uma solução de automação escalável

Flexibilidade do sistema com controle de 
segurança integrado

● Visualização extensiva e aquisição de dados
● Alta disponibilidade em vários níveis
● Manutenção e programação mais fáceis com o software de 

engenharia integrado

● Controle genérico e de segurança integrados 
● Topologia de rede consolidada
● Em conformidade com as normas internacionais de segurança

Inteligência

i Gestão extensiva de dados, do chão de fábrica 
até os sistemas de processos de negócios

● Análise e coleta direta de dados
● Programação baseada em C/C++
● Coleta de dados de fábrica em tempo real
● Expansão de recursos a partir de aplicativos de parceiros 

Produtividade Conectividade

Melhore a produtividade por meio de  
funcionalidades avançadas

Rede transparente que reduz os custos do 
sistema

● Novo barramento de sistema de alta velocidade para redução do ciclo de 
produção

● Controle de movimento extremamente preciso por meio de diversos 
recursos avançados da CPU

● Sincronização intermodular resultando em maior precisão de 
processamento

● Conectividade contínua em todos os níveis de fabricação
● Ampla largura de banda de dados de alta velocidade, ideal para sistemas 

de controle em larga escala
● Fácil conexão de componentes de terceiros utilizando a biblioteca de 

dispositivos

Engenharia Segurança

Redução de custos de desenvolvimento 
por meio de engenharia intuitiva Segurança robusta de confiança

● Ambiente de engenharia intuitivo que abrange o ciclo de desenvolvimento 
do produto

● Arquitetura de programação simplificada, basta apontar e clicar
● Atendendo à globalização com suporte para vários idiomas

● Proteção da propriedade intelectual
● Proteção contra acessos não autorizados em toda a rede de controle 

distribuído

Manutenção Compatibilidade

Reduza custos de manutenção e tempo de 
inatividade utilizando recursos simples

Compatibilidade extensiva com produtos 
existentes

● Visualize dados completos da instalação em tempo real
● Funções extensivas de manutenção preventiva embutidas em módulos

● Utilize os ativos existentes, desfrutando dos benefícios da tecnologia de ponta
● Compatível com a maioria dos dispositivos de E/S da série MELSEC-Q

Qualidade

Qualidade segura e confiável do produto 
MELSEC

● Design robusto, ideal para ambientes industriais agressivos
● Melhore e mantenha a qualidade atual da fabricação
● Em conformidade com as principais normas internacionais
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Várias CPUs Comunicação de dados 
    de alta velocidade

Barramento de sistema 
de alta velocidade 
(aproximadamente 

40x mais rápido)

Sincronização
Intermodular

Sincronização de rede 
de alta velocidade

• Receita
• Dados de produção

Cassete SRAM estendido com 
chave de segurança registrada

Um software, várias possibilidades 

O desempenho e as funções avançadas aprimoram a produtividade

Integrar recursos de alto desempenho baseados no 
barramento de sistema iQ-R de alta qualidade, na 
rede de alta velocidade e em um avançado sistema 
de controle de movimento, as aplicações que exigem 
essas características podem ser facilmente executadas 
utilizando a Série MELSEC iQ-R como o centro do 
sistema de automação.

Banco de dados integrado, eliminando a necessidade de um servidor de banco de 
dados baseado em PC

Os dados de receita e resultados de produção, 
previamente gerenciados por um servidor de banco de 
dados, podem agora ser gerenciados através do banco 
de dados no controlador programável. A utilização de 
comandos dedicados para o banco de dados integrado 
facilita a busca, a adição e a atualização de dados em 
tempo real.

Recursos de segurança poderosos que protegem a propriedade intelectual

Funções como a identificação da chave de segurança 
de hardware para programas de proteção e um filtro 
IP para impedir o acesso não autorizado ao sistema 
de controle por meio da rede são incorporadas para 
proteger a propriedade intelectual dos clientes, ao 
mesmo tempo que garantem um controle seguro em 
toda a instalação.

Engenharia fácil e intuitiva

Com o GX Works3, a programação baseada em 
gráficos é feita de forma fácil, devido aos vários 
recursos intuitivos, como a configuração do sistema 
baseada em gráficos e uma extensa biblioteca de 
módulos fornecidos como padrão. Além do suporte 
em vários idiomas. Obtenha uma ferramenta de 
engenharia global necessária para as exigências atuais 
de automação.

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo  

“MELSEC iQ-R Series iQ Platform-compatible PAC” ou

“MELSEC iQ-R Series iQ Platform-compatible PAC (Concise)” .

L(NA)08298ENG, L(NA)08293ENG

Abrindo os caminhos para a nova  
geração da automação

SegurançaProgramação C
Controle

de movimento
Gateway

de TI
Movimento
avançado

Registro de 
dados

Economia de
espaço/custos

Linha de 
produção

Controle
de máquina

Controle
distribuído

Controle de E/S
em grande 

escala

Controle de E/
S em pequena 

escala

Controle
de processo

Várias
CPUs

Banco de dados
integrado

Rede
integrada

Sincronização
intermodular

Controle
de alta 

confiabilidade

Monitor
em tempo real

Segurança

Várias funções 
integradas

◼ Principais recursos/funções 
Controle de E/S

em pequena 
escala
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Uma ampla gama de módulos com suporte a aplicações diversificadas

A Série MELSEC iQ-R é um sistema de controle modular equipado com diversos módulos, como CPUs, 
fonte de alimentação, E/S digital, E/S analógica, rack e módulos de função inteligente, cada um com sua 
própria função no sistema. O núcleo do sistema é um rack que interconecta todos os módulos e permite 
comunicações de alta velocidade entre cada módulo. De pequenos a grandes sistemas, a escalabilidade 
é simples. Até sete racks de extensão podem ser conectadas até o máximo de 64 módulos podem ser 
instalados de uma vez. Uma base de extensão RQ também está disponível, garantindo a compatibilidade 
com os módulos existentes da Série MELSEC-Q.

Conector do cassete SRAM

Entrada para cartão de 
memória SD

Porta Ethernet 
100BASE-TX/

10BASE-T

Porta de conexão CC-Link IE 
1000BASE-T/
100BASE-TX/

10BASE-T

Porta USB 
de alta velocidade 

USB2.0 (miniB)

Cassete SRAM estendido

◼ Configuração do sistema

Máx. 7
bases de extensão

Ba
se

 p
ri

nc
ip

al
1ª

 b
as

e 
de

 e
xt

en
sã

o
2ª

 b
as

e 
de

 e
xt

en
sã

o
7ª

 b
as

e 
de

 e
xt

en
sã

o

R04CPU
Capacidade do programa de 
40k passos

R08CPU 
Capacidade do programa de 
80k passos

R16CPU
Capacidade do programa de 
160k passos

R32CPU 
Capacidade do programa de 
320k passos

R120CPU
Capacidade do programa de 
1.200k passos

R04ENCPU
Capacidade do programa de 
40k passos,  
CC-Link IE integrada

R08ENCPU 
Capacidade do programa de 
80k passos, 
CC-Link IE integrado

R16ENCPU
Capacidade do programa de 
160k passos, 
CC-Link IE integrado

R32ENCPU 
Capacidade do programa de 
320k passos, 
CC-Link IE integrado

R120ENCPU
Capacidade do programa de 
1.200k passos, 
CC-Link IE integrado

◼ Módulos de CPU
Instale até quatro módulos de CPU 
combinados

 • Módulo de CPU do controlador 
programável

 • CPU com CC-Link IE integrada*1

 • Módulo de CPU de movimento
 • Módulo de CPU de processo
 • CPU de segurança*2

 • Módulo do controlador C

*1: Sem suporte para várias CPUs.
*2: A embalagem do produto inclui uma 

CPU de segurança e um módulo de 
função de segurança.

◼ Módulo de fonte de alimentação
 • Módulo de fonte de alimentação

◼ Módulos de função inteligente e E/S
 • Módulo de entrada
 • Módulo de saída
 • Módulo combinado de E/S
 • Módulo de entrada analógica
 • Módulo de entrada analógica  

(isolamento de canal)
 • Módulo de saída analógica
 • Módulo de saída analógica  

(isolamento de canal)
 • Módulo de entrada de temperatura
 • Módulo de controle de temperatura
 • Módulo de movimento simples
 • Módulo de posicionamento
 • Módulo do contador de alta velocidade
 • Módulo de interface Ethernet
 • Módulo de rede CC-Link IE Control
 • Módulo local/principal de rede 

CC-Link IE Field
 • Cabeça remota CC-Link IE Field NOVO
 • Módulo principal AnyWireASLINK NOVO
 • Módulo local/principal do sistema CC-Link
 • Módulo de comunicação serial
 • Módulo de registro de dados de alta 

velocidade
 • Módulo de função inteligente C

◼ Unidades de rack
 • Unidade base principal
 • Base principal com faixa de temperatura ampliada

 • Unidade base de extensão
 • Base de extensão com faixa de temperatura ampliada 

Uma base de extensão para os módulos de função de E/S e 
inteligente.

 • Unidade base de extensão RQ 
Uma base de extensão para os módulos da Série 
MELSEC-Q (outras extensões que requerem a versão da 
base de extensão da Série MELSEC-Q).
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Controle de segurança integrado

O sistema de controle de segurança da Série MELSEC iQ-R consiste em uma CPU de segurança em 
conformidade com as normas de segurança internacionais, ISO 13849-1 PLe e IEC 61508 SIL 3, além disso, 
é capaz de executar as lógicas de segurança e geral na mesma CPU. O módulo de CPU emparelhado com 
o módulo de função de segurança permite o controle da segurança e pode ser instalado em um rack padrão, 
o que possibilita a integração em um sistema de controle novo ou existente. As E/S de segurança são 
controladas por meio da rede CC-Link IE Field conectada à E/S remota dedicada de segurança.

CPU E/S remota de segurança
 • CPU de segurança

Série MELSEC iQ-R 

(CPU de segurança)

E/S remoto 

genérico
E/S remota 

de segurança

E/S remota 

de segurança

 • Módulo de E/S remota de segurança

— E/S de segurança —

Interruptores de
habilitação

Parada de emergência

Cortina de luz

Chave de segurança

— E/S genérica —

Chave fim de curso

Torre de sinalização

Controle redundante de alta escalabilidade

O sistema de controle redundante da Série MELSEC iQ-R é baseado em uma arquitetura de dois 
sistemas, em que todos os módulos em um sistema principal são duplicados em um sistema secundário 
ou de standby com um cabo de rastreamento conectando os sistemas. Ambos os sistemas consistem no 
módulo de CPU de processo e no módulo de função redundante, com a CPU com capacidade de executar 
o controle de processo e lógica padrão. A E/S remota é controlada por meio da rede CC-Link IE Field e 
as unidades base dedicadas com suporte para as fontes de alimentação redundantes são fornecidas nos 
modelos com temperatura estendida ou padrão.

Módulo de função redundante, CPU Módulos de fonte de alimentação, unidades base*
 • CPU de processo

 • Módulo de função redundante NOVO

 •

Sistema primário

Systema de espera

Cabo de rastreamento

Estação remota

 •

 • Módulo de fonte de alimentação redundante NOVO

 • Unidade base principal de fonte de alimentação redundante NOVO

 • Unidade base principal de fonte de alimentação redundante 
com variação de temperatura estendida NOVO

 • Unidade base de extensão de fonte de alimentação redundante NOVO

 • Unidade base de extensão de fonte de alimentação 
redundante com variação de temperatura estendida NOVO

* Somente essas unidades base oferecem suporte aos módulos de fonte de alimentação 
redundante.  
Pode utilizar os módulos da Série MELSEC iQ-R padrão. 
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Sincronização altamente precisa

O sistema da Série MELSEC iQ-R oferece uma sincronização altamente precisa entre os módulos no sistema de 
controle, obtida por meio da sincronização intermodular. Além disso, a utilização da rede CC-Link IE Field oferece 
uma sincronização no nível da rede, fornecendo a sincronização no nível do nó que garante o fluxo de dados de 
forma determinística, evitando o atraso de transmissão. Isso é ideal para aplicações como "corte e dobra" dentro 
de uma impressora offset, que requer a sincronização entre o sensor de qualidade de impressão, faca giratória de 
alta velocidade, o rolo dobrável e o transportador.

Alimentação de papel Impressão

Secagem/resfriamento

Corte/dobrável

Módulo de rede CC-Link I
E Field

Módulo do contador de 
alta velocidade
Módulo de entrada

Módulo de rede CC-Link IE Field
Módulo de saída

Módulo de posicionamento
Módulo do contador de 
alta velocidade

Cortador

Encadernadora

Mecanismo de rejeição

Sensor de qualidade 
de impressão

Pasta

Alimentador

Armazenamento de dados flexível e de alta capacidade

A CPU do controlador programável da Série MELSEC iQ-R foi projetado para permitir a instalação de um módulo 
SRAM externo diretamente no módulo da CPU. Essa opção possibilita o aumento da memória do dispositivo 
interno para surpreendentes 5786K palavras, expandindo ainda mais a memória do dispositivo/label. Um cartão 
de memória SD pode ser utilizado ao mesmo tempo, expandindo a memória de registro de dados e a capacidade 
do banco de dados interno, ideal para sistemas de grande escala. No geral, o gerenciamento dos dados internos 
do controlador programável é bastante flexível, tornando a programação ainda mais fácil ao permitir a alteração de 
várias alocações de área de dados dentro da memória da CPU e do módulo SRAM.

Área de registro 
de arquivo

Área de label

Área do dispositivo

Memória interna 
(máximo de 1690K*1

palavras)

Cassete SRAM estendido 
(máximo de 4096K 

palavras*2)

Alocação de 
memória 

flexível

Acesso contínuo

Cartão de memória SD 
(máximo de 32GB)

• Dados de inicialização
• Dados de comentários
• Dados de registro
• Banco de dados

*1: Baseado em R120CPU.
*2: Baseado em NZ2MC-8MBS (8MB).
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Gerenciamento de dados utilizando um banco de dados (DB) interno

A CPU inclui um banco de dados interno que pode ser instalado no cartão de memória SD. Esse recurso 
permite, por exemplo, uma seleção de comandos do banco de dados que pode adicionar/excluir/alterar 
registros para serem utilizados em funções simples de receita. Também fica muito mais fácil importar/
exportar arquivos Unicode para serem utilizados em planilhas. Esse é um recurso muito útil, principalmente 
para o setor de alimentos e bebidas, em que diversas variações do produto são produzidas usando um 
mesmo processo da máquina.

TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG

TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG

TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG

TBL1 FIELD CON OUTN OUTDATA FLAG

Importar arquivo 
de texto unicode

Exportar do DB Dados de 
produção reais 
adicionados ao DB

Dados de receita 
retirados do DB

DBSELECTDBIMPORT

DBEXPORT DBINSERT

ID Mix A Mix B Mix C

0001H 20% 60% 20%

0002H 50% 30% 20%

Banco de dados (tabela de receita)

ID Nome
Mix A 

(%)

Mix B 

(%)

Mix C 

(%)

0001H Vermelho 20 60 20

0002H Azul 50 30 20

Banco de dados (ferramenta de relatórios)

Nº de série ID Data/hora
Quantida-

de

00001234H 0001H
DD/MM/20AA 

15: 40: 30
81

00001235H 0002H
DD/MM/20AA  

15: 41: 15
79

Análise intuitiva da causa raiz

Quando o cartão de memória SD é instalado, os dados do dispositivo são salvos automaticamente 
na memória SD no momento de falha do sistema. Esses dados servem para investigar a causa da 
falha, permitindo a coleta de diversos dados antes e durante a análise do evento. Os dados podem ser 
coletados em situações onde uma máquina foi desenvolvida e onde ela foi instalada e os dados podem 
simplesmente ser enviados por e-mail através de um arquivo de dados para análise.

Configuração fácil ao 
configurar somente as 
condições de acionamento

Representação visual 
de dados quando 
ocorre um erro

◼Local de 
produção exterior

 ◼Departamento de 
desenvolvimento 
interno

Dados registrados 
automaticamente na 
ocorrência de um erro

Análise mais rápida 
da causa raiz

Dados enviados 
por e-mail

Cartão de memória SD
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O design multidisciplinar oferece uma ampla gama de controladores de automação

Os requisitos de produção atuais estão exigindo um aumento na produtividade e a realização de processos de 
produção ainda mais rápidos devido a um aumento nas informações de produção, como por exemplo, dados 
da produção e rastreabilidade. O controlador programável da Série MELSEC-Q "Modelo universal QnU" é ideal 
para essas necessidades de mercado. O processamento de instruções básicas de alta velocidade aumentam 
significantemente o desempenho da máquina e o sistema de controle. Ao herdar o design altamente robusto e 
fácil de usar da Série Q, o controlador programável MELSEC QnU abre novas possibilidades na automação.

Capacidade do programa (passos)

10K

15K

30K

40K

60K

100K

130K

20K

200K

260K

500K

1000K

Velocidade de 
processamento da 

operação básica (ns)

40 20 9.580 60120 1.9

… QCPU com porta Ethernet integrada

… QCPU do modelo universal de alta velocidade

… CPU com porta RS-232 integrada

Q00UJ Q00U

Q01U

Q02U

Q03UD Q03UDE

Q04UDVCPU

Q06UDVCPU

Q03UDVCPU

Q13UDVCPU

Q26UDVCPU

Q04UDH

Q06UDH

Q10UDH

Q13UDH

Q04UDEH

Q06UDEH

Q10UDEH

Q13UDEH

Q20UDH Q20UDEH

Q26UDH Q26UDEH

Q100UDEH

Q50UDEH

B
as

e 
p

ri
n

ci
p

al
1ª

 b
as

e 
de

 e
xt

en
sã

o
2ª

 b
as

e 
de

 e
xt

en
sã

o
7ª

 b
as

e 
de

 e
xt

en
sã

o

Até 12 módulos

Até 12 módulos

Quando a base principal e as 7 bases de 
extensão forem utilizadas, até 64 módulos 

poderão ser conectados.

A segunda CPU e as CPUs 
subsequentes podem ser instaladas 
usando as entradas nº 0 a 2

Até 4 módulos

Módulo de fonte de alimentação

CPU Unidade base

*1: O número máximo de módulos que podem ser instalados  
depende da configuração da CPU.

*2: Exceto para CPU redundante.
*3: O número dentro dos colchetes é o número de entradas.

◼ Configuração do sistema ◼ Módulos de CPU
Instale até quatro módulos de CPU juntos*2

• CPU do controlador  
  programável
• CPU de movimento
• CPU de processo
• CPU redundante

• Controlador C
• Controlador de robô
• CPU CNC

◼ Unidades base*3 ◼ Módulos de fonte 
de alimentação

◼ Módulos de função inteligente e E/S

• Base principal (3, 5, 8, 12)
• Base principal de alta 

velocidade para várias 
CPUs (5, 8, 12)

• Base principal tipo 
compacta (2, 3, 5)

• Base principal de  
alimentação redundante (8)

• Base de extensão (2, 3, 5, 
8, 12)

• Base de extensão de  
alimentação redundante (8)

• Base de extensão do 
tipo redundante (5)

• Fonte de 
alimentação

• Fonte de 
alimentação com 
função de vida útil

• Fonte de 
alimentação do tipo 
compacta 
Módulo de fonte 
de alimentação 
redundante

• Fonte de 
alimentação 
redundante

• Módulo de E/S
• Módulo de interrupção
• Módulo de E/S 

analógica
• Módulo de entrada da 

célula de carga
• Módulo de entrada CT
• Módulo de entrada de 

temperatura
• Módulo de controle de 

temperatura
• Módulo de controle de 

loop
• Módulo de movimento 

simples
• Módulo de 

posicionamento
• Módulo do contador 

de alta velocidade

• Módulo de entrada 
de pulso de canal 
isolado

• Módulo de medição 
de energia

• Módulo de 
monitoramento de 
isolação

• Módulo de interface 
MES

• Módulo de registro 
de dados de alta 
velocidade

• Módulo do servidor 
da Web

• Módulo de 
comunicação 
inteligente

• Módulo de rede

Modelo flexível que oferece suporte a  
aplicações versáteis e produtividade aprimorada
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Controle de máquinas de alta velocidade e alta precisão

Para alcançar um controle sincronizado realmente de alta velocidade entre várias CPUs, é utilizado 
um barramento dedicado, independente da operação da sequência do programa (ciclo de operação 
de 0,88ms)*1. A comunicação de alta velocidade com várias CPUs é sincronizada com o controle de 
movimento para aumentar a eficiência computacional. Além disso, o desempenho da CPU de controle de 
movimento é duas vezes mais rápido do que o do modelo anterior, o que garante um controle de máquina 
de alta velocidade e alta precisão.

Unidade base 
principal de 
alta velocidade 
para várias CPUs

Comunicação de alta velocidade 
para várias CPUs

CPU do 
controlador 
programável

CPU de 
movimento

Barramento de
alta velocidade

 para várias CPUs

Barramento do sistema do controlador programável da Série Q

Módulo de E/S do controlador 
programável (E/S digital)

Módulo de função inteligente 
do controlador programável 
(A/D, D/A, etc.)

Módulos de movimento 
(sinal de proximidade, 
entrada de pulso manual)

VPU do controlador programável

Processador de controle 
do controlador programável 
do modelo universal

Memória de dispositivo

CPU de movimento

Memória de comunicação de alta 

velocidade para várias CPUs

Processador do 
controle 

de movimento

Memória de dispositivo

Memória de comunicação de alta 

velocidade para várias CPUs

SSCNET #/H

Motor

Servo
amplificador

*1: Q00UJ, Q00U, Q01U e Q02U não têm suporte.

Grande volume de dados em alta velocidade

Tradicionalmente, o acesso contínuo à área de registro do arquivo do cartão RAM e SRAM padrão 
não pode ser alcançado, o que reflete no programa do usuário. Quando um módulo SRAM de 8MB de 
extensão*2 é instalado na QCPU de modelo universal de alta velocidade, o RAM padrão pode se tornar 
um único registro de arquivo contínuo com capacidade para até 4736K palavras, simplificando o programa 
do usuário. Mesmo se a memória do dispositivo for insuficiente, a área de registro do arquivo pode ser 
facilmente expandida com a instalação de um módulo SRAM de extensão.

QCPU do modelo universal de alta velocidade

ZR 12200

ZR 12201

ZR 0

Imagem de 
dispositivo D 
de expansão

RAM padrão 
(registro de arquivo, expansão D/W)

RAM padrão

Cassete SRAM 
estendido

C a s s e t e  S R A M  e s t e n d i d o  e  
RAM padrão de acesso contínuo!

MOV K100 ZR12200

MOV K101 ZR12201

Exemplo do programa

Acessa uma memória de 
dispositivo de no máximo 
4736K palavras como uma 
área contínua

Cassete SRAM estendido 
(registro de arquivo, expansão D/W)

*2: Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV e Q26UDV não têm suporte.

Registro fácil sem programação*3

O registro pode ser facilmente realizado usando uma ferramenta assistente de configuração. Os dados 
coletados podem ser salvos no formato CSV em um cartão de memória SD e exibidos em um computador 
ou uma GOT (IHM). Diversos materiais de referência, incluindo relatórios diários e genéricos, podem ser 
facilmente criados usando o arquivo CSV. Esses dados podem ser utilizados para uma ampla gama de 
aplicações que requerem rastreabilidade, dados de produção, entre outros.

Função do visualizador de registro GOT (IHM)Exibição de dados de registro e ferramenta 
de análise GX LogViewer

*3: Suporte para Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV e Q26UDV.

Modelo flexível que oferece suporte a  
aplicações versáteis e produtividade aprimorada

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo

“Programmable Controllers MELSEC-Q series [QnU]”.

L(NA)08101E
SegurançaProgramação C Controle

de movimento
Gateway

de TI
Movimento
avançado

Registro de 
dados

Linha de 
produção

Controle
de máquina

Controle
distribuído

Controle de E/S
em grande 

escala

Controle de E/S
em pequena 

escala

Controle
de processo

Várias
CPUs

Rede
integrada

Controle
de alta 

confiabilidade

◼ Principais recursos/funções 

Economia de
espaço/custos

Banco de dados
integrado

Sincronização
intermodular

Monitor
em tempo real

Segurança

Várias funções 
integradas
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Praticidade que cabe nas palmas da sua mão

A Série L é um controlador de classe compacta, parte da renomada família MELSEC, reconhecida pelo 
custo excepcional versus desempenho e alta confiabilidade. Ela fornece o desempenho, as funções e os 
recursos para as exigentes aplicações atuais em uma dimensão compacta. A Série MELSEC-L expande 
significantemente o conjunto de funcionalidades tradicionalmente associadas aos controladores programáveis 
compactos e, por meio de um design centrado no usuário, expande também os limites de facilidade de uso.

Capacidade do programa (passos)

20K

60K

260K

4060 9.5 Velocidade de processamento 
da operação básica (ns)

L02CPU-PL02CPU

L06CPU-PL06CPU

L26CPU-PBTL26CPU-BT

L26CPU-PL26CPU...... Tipo PNP

...... Tipo NPN

...... Interface de comunicação: Ethernet

...... Interface de comunicação: Função do CC-Link integrada, Ethernet

...... Interface de comunicação: RS-232

L02SCPU L02SCPU-P

Bloco de extensão 1

10 módulosBloco principal Tampa de terminação

Módulo de extensão

Módulo de extensão

Cabo de extensão

Módulo de extensão

Bloco de extensão 2

Bloco de extensão 3

11 módulos

Quando o bloco principal 
e os 2 blocos de 
extensão forem 
utilizados, até 40 
módulos poderão ser 
conectados.*1

Módulo de CPU
Número de blocos de

extensão
Número de módulos 

suportados*2

*1: Número total de E/S, função inteligente e módulos de rede.  
Não inclui um módulo de extensão.

*2: Número total de E/S, função inteligente, módulos de rede e extensão.  
Não inclui módulo de fonte de alimentação, módulo de CPU, unidade de 
display, módulo de extensão, adaptador RS-232, adaptador RS-422/485 e 
tampa de terminação.

L02SCPU(-P)
L02CPU(-P)

Até 2
Bloco principal: 10
Bloco de extensão: 11L06CPU(-P)

L26CPU(-P)
L26CPU-(P)BT

Até 3

◼ Exemplo da maior configuração de sistema com L26CPU-BT
◼ Módulo de CPU

◼ Módulos de fonte 
de alimentação

◼ Módulos de 
extensão

◼ Módulos

◼ Opcionais

• CPU do controlador programável  

(tipo NPN/PNP) 

Interface de comunicação integrada 

RS-232 

Ethernet 

Ethernet + CC-Link

• Módulo de  

fonte de alimentação 

• Módulo de  

fonte de alimentação 

(tipo compacto)

• Módulo de 

extensão

• Módulo de E/S
• Módulo analógico
• Módulo com várias 

entradas  
(tensão/corrente/ 
temperatura)

• Módulo de entrada de 
temperatura

• Módulo de controle de 
temperatura

• Módulo de simple motion
• Módulo de posicionamento
• Módulo do contador de alta 

velocidade
• Módulo de controle de E/S  

flexível e de alta velocidade
• Módulo de rede

• Unidade de exibição 

• Adaptador RS-232

• Adaptador RS-422/485

• Bateria

• Cartão de memória SD/SDHC

Dimensão surpreendentemente pequena e, 
carregada com recursos de alto desempenho
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Diversos recursos de E/S e interfaces de comunicação integrados são fornecidos como padrão

Em seu tamanho compacto, está integrada uma grande variedade de recursos de E/S como padrão. 
Devido a uma abundância de funcionalidades avançadas, as CPUs da Série L são suficientemente 
flexíveis para atender a diversas necessidades. Com uma unidade de display que permite as operações 
de rotina sem um computador, um cartão de memória SD e um ambiente de programação fácil de 
usar, a Série L aprimora significantemente o design e a operação do sistema, além de contribuir com o 
aprimoramento da eficiência do trabalho. A unidade de display*1 mostra os status do sistema e permite 
alterar as configurações sem um programa. Mesmo quando ocorrem erros, seus status podem ser 
facilmente verificados, o que ajuda a solucionar os problemas localmente.

Unidade de display*1USB

Entrada para cartão 
de memória SD*2

Conectividade 
integrada de CC-Link*3

Funções integradas de E/S
Posicionamento

Contador de alta velocidade

Captura de pulso

Entrada de interrupção

Propósito geral de E/S

Ethernet*2

Função de comunicação 
simples de CLP

Função de configuração de tempo
Função de suporte de 
protocolo predefinido

Backup e restauração

Registro de dados

*1: Opcional (vendido separadamente). Não compatível com L02SCPU (-P).
*2: Oferece suporte para L02CPU (-P), L06CPU(-P), L26CPU(-P), L26CPU(-P) BT.
*3: Oferece suporte para L26CPU (-P) BT.

Obtenha mais flexibilidade com uma estrutura de barramento integrado do sistema

Os módulos da Série L não requerem um rack. Com uma estrutura de 
barramento de sistema integrada, a Série L pode ser anexada diretamente 
a um trilho de DIN usando o menor espaço necessário. Além disso, 
adicionar módulos ao sistema não é uma atividade restrita ao número de 
slots disponíveis em um rack e os custos podem ser reduzidos devido à 
eliminação das unidades base de extensão.

Depuração aprimorada para a inicialização e a solução de problemas do sistema

Os valores do dispositivo na CPU podem ser monitorados em tempo real com uma configuração detalhada, 
incluindo intervalo e tempo. Além disso, as alterações no valor do dispositivo podem ser monitoradas 
dentro do gráfico de tendências GX LogViewer e exportadas para um computador para análise adicional.

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo 

“Programmable Controllers MELSEC-L series” .

L(NA)08159E
SegurançaProgramação C Controle

de movimento
Gateway

de TI
Movimento
avançado

Registro de 
dados

Linha de 
produção

Controle
de máquina

Controle
distribuído

Controle de E/S
em grande 

escala

Controle de E/S
em pequena 

escala

Controle
de processo

Várias
CPUs

Rede
integrada

Controle
de alta 

confiabilidade

◼ Principais recursos/funções 

Economia de
espaço/custos

Banco de dados
integrado

Sincronização
intermodular

Monitor
em tempo real

Segurança

Várias funções 
integradas
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O próximo passo da indústria

Novo micro-CLP projetado com base nos conceitos de...

Desempenho excepcional Controle superior de acionamento Ambiente de programação intuitivo

 Barramento de sistema de alta 
velocidade, completamente 
reprojetado

 Várias funções integradas
 Funções de segurança aprimoradas
 Nenhuma bateria interna necessária

 Posicionamento integrado  
(4 eixos, 200kpps)

 Interpolação linear simples
 Controle síncrono com unidade 

de simple motion (4 ou 8 eixos) 
sem precisar de software de 
posicionamento dedicado

 Programação fácil com recursos 
de arrastar e soltar

 Tempo de desenvolvimento 
reduzido com FB

 Configuração parametrizada 
para uma ampla variedade de 
funções

◼ Configuração do sistema

*1: Podem ser conectados até dois módulos de fonte de alimentação de extensão.

1. Número de pontos de entrada/saída (incluindo os pontos ocupados de entrada/saída)..........Até 256 pontos

2. Número de pontos de entrada/saída remota para CC-Link Até 384 pontos

Sistema CC-Link

Adaptador de expansão (analógico)
Módulo de 

entrada, módulo 
de saída

Estação de E/S 
remota

Estação de E/S 
remota

Estação de E/S 
remota

Estação de E/S 
remota

Módulo 
inteligente

Módulo de 
fonte de 

alimentação 
de extensão*1

Módulo de 
entrada, módulo 

de saída

Módulo de 
fonte de 

alimentação 
de extensão*1

Módulo 
inteligente

Módulo 
inteligente

A t é  1 0  m ó d u l o s

Até 8 módulos

Até 1 
móduloAté 8 módulos

Até 12 módulos

Módulo 
inteligente

Módulo de conversão 
de barramento

Adaptador de expansão (comunicação)

Até 2
módulos 

Até 1 módulo

Os módulos da Série FX3 são 
conectados por meio do 
módulo de conversão de 

barramento.

Até 8 módulos

Até 16 módulos

P l a c a  d e  e x p a n s ã oAté 4 
módulos

Número de pontos de entrada/saída em todo o sistema ......... Até 512 pontos
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O próximo passo da indústria

P-CLN-428-A-1702

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo 

"MELSEC Série iQ-F 

CLP compatível com a plataforma iQ".

Funções integradas

O barramento de sistema de alta velocidade alcança uma velocidade de comunicação até 150 vezes mais rápida*1, 
aumentando o desempenho geral da máquina. O módulo da CPU possui diversos recursos integrados (Ethernet,  
RS-485 (MODBUS®RTU), E/S analógica*2, entrada para cartão de memória SD, etc.), fornecendo maior flexibilidade e 
ajudando a reduzir os custos do sistema. Capacidade do 

programa de 
64K

passos

Velocidade de 
processamento de 

instrução (LD,MOV) 
34ns

Interrupção de 
ciclo fixo 

mín. 1 ms

Valor PC MIX de
14.6

instruções/μs

Comunicação socket
Comunicação com inversor

Manutenção remota

Comunicação SLMP

Cliente MODBUS®/TCP

*1: Em comparação com a Série FX3U.
*2: Não disponível no FX5UC.

Fácil parametrização

Com o MELSEC iQ-F, a configuração dos parâmetros 
foi facilitada devido à integração da funcionalidade de 
parametrização no software de engenharia GX Works3. 
A configuração dos parâmetros para funções integradas, 
dispositivos externos e trigger de execução do programa 
é feita de forma simples.

Parâmetros configuráveis
• Parâmetros da CPU, porta Ethernet, porta de 

comunicação RS-485, tempo de resposta de E/S, 
placa de expansão, cartão de memória, funções de 
chave de segurança, etc.

• Configurações do adaptador de expansão, módulo de 
função inteligente

Função padrão/bloco de funções

Aproximadamente 110 tipos de funções padrão e blocos de funções são disponibilizados para serem 
utilizados no programa de controle.  
Essas funções/blocos de função são convenientemente localizadas como partes da biblioteca, ajudando 
ainda mais na redução do tempo de engenharia geral. 

Arrastar e soltar

Analógico integrado
(com a função de
saída de aviso) F X 5 U

RS-485 integrado 
comunicação (MODBUS®)

Porta Ethernet integradaEconomia de 
espaço

Desempenho
da CPUEntrada de cartão de  

memória SD integrado Barramento de sistema  
de alta velocidade

CC-Link IE Field

SSCNET III/H

Parâmetros de função 
integrados

Módulo de CPU
RS-485

MODBUS®

Ethernet

Parâmetros de dispositivo 
de expansão

Placa
Adaptador

Módulos de 
função 
inteligente

Tipo de execução inicial 
(retorno à posição de 
origem, comunicação 

inicial, etc.)

Tipo de execução 
de varredura

Tipo de espera

Tipo de execução de evento 
(parada de emergência, etc.)

Execução de ciclo fixo 
(amostragem, comunicação 

de posicionamento, etc.)

Parâmetros do programa

SegurançaProgramação C Controle
de movimento

Gateway
de TI

Movimento
avançado

Registro de 
dados

Linha de 
produção

Controle
de máquina

Controle
distribuído

Controle de E/S
em grande 

escala

Controle de E/S
em pequena 

escala

Controle
de processo

Várias
CPUs

Rede
integrada

Controle
de alta 

confiabilidade

◼ Principais recursos/funções 

Economia de
espaço/custos

Banco de dados
integrado

Sincronização
intermodular

Monitor
em tempo real

Segurança

Várias funções 
integradas
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Solução de posicionamento

Posicionamento integrado (200kpps, 4 eixos integrados)
• Posicionamento que oferece suporte para a configuração de alta velocidade de 20μs 

O FX5U/FX5UC possui uma funcionalidade de posicionamento eficiente com entradas de pulso de alta 
velocidade de 8 canais e saídas de pulso de 4 eixos. As operações de posicionamento, incluindo interrupção, 
velocidade variável e interpolação simples, podem ser facilmente configuradas com o uso de tabelas.

1º eixo
200 kpps

Até 8 canais 200kHz*

200 kpps

200 kpps

200 kpps

2º eixo

3º eixo

4º eixo

*FX6U-32M: 6 canais 200kHz + 2 canais 10kHz
FX5UC-32M: 6 canais 200kHz + 2 canais 10kHz

Saída de pulso

Direção

ON
(rotação para a frente) OFF

(rotação reversa)

Interpolação linear simples 
(partida simultânea em 2 eixos)

Coordenada Y

Ponto de partida Coordenada XX

y
Posição de destino (x, y)

Exemplo de máquina de embalagem com posicionamento integrado

Módulo de movimento simples (módulo de 4 eixos)
• Controle de posicionamento via SSCNET III/H 

O controle de posicionamento é facilmente executado com o uso de uma tabela de pontos. A máquina 
pode revestir a peça de trabalho com uma combinação de interpolação linear, interpolação circular de 2 
eixos e controle de trajetória contínuo.  
Uma trajetória suave pode ser rastreada com a função de aceleração/desaceleração da curva S.  

1. Eixo X
2. Eixo Y
3. Eixo Z
4. Vedante

1

4

3

2

FX5-40SSC-S

• Vedação
• Paletização
• Retífica

Exemplos de aplicação

• Interpolação linear
• Interpolação circular
• Controle contínuo de trajetória
• Aceleração/desaceleração da curva S

Principais funções

Aplicação de vedação
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Controle avançado de movimento

Realização de movimentos simples com funções adicionais agrupadas de forma compacta 
Similar aos módulos de posicionamento, os módulos de movimento simples possuem uma ampla variedade 
de controles de alta precisão, como controle de posição, controle síncrono avançado, controle de came e 
controle velocidade-torque, com uma fácil configuração por meio dos parâmetros e da programação. 

Exemplo de máquina de embalagem com movimento simples

FX5U FX5-40SSC-S

Série MR-J4

Eixo 3

Eixo 4

Eixo 2

Eixo 1
Inversor

RS-485

Controle síncrono avançado
O controle síncrono baseado em software pode ser utilizado como uma alternativa para o controle 
mecânico, como engrenagem, eixo, transmissão e came. Além disso, o controle de came é ainda mais fácil 
com a geração automática do mesmo. O controle síncrono pode ser realizado de forma simples (iniciar/
parar) para cada eixo, permitindo eixos de controle síncrono e posição dentro do mesmo programa. Até 4 
eixos de controle podem ser sincronizados com o uso de encoder de sincronismo, como o utilizado para 
máquinas de embalagem, por exemplo.

Geração automática de came
Os dados de came para uma faca rotativa podem ser gerados de forma simples e automática com o 
registro do comprimento do filme, largura de sincronização, dimensão do eixo da faca rotativa, etc.

Dados de came

Tela GOT (IHM) 
criada pelo usuário

Configuração de 
parâmetros, incluindo 
itens como comprimento 
do filme, etc.

Largura de 
sincronização

Comprimento 
do eixo síncrono 
(circunferência)

Comprimento da película

Largura 
síncrona

Alimentação 
do filme

Velocidade 
do eixo de came 

(eixo sincronizado)

Velocidade de 
alimentação 

do filme

Exemplo de controle da faca rotativa com 
detecção de marca e dados de came

R
elação de curso

Largura de sincronização

Geração 
automática de came

Detecção de marca
A posição real do servomotor pode ser obtida com base na marca impressa no filme em movimento de alta 
velocidade. A compensação da posição do eixo da faca, com base nas marca, mantém a posição de corte 
constante.

• Utilize o controle síncrono e a funcionalidade 

de came para criar sistemas que funcionam 

continuamente e aumente os resultados.

• Com 64 perfis de came disponíveis, a mesma 

máquina pode ser utilizada para vários estilos 

diferentes de embalagem.

• Operação contínua sem parar o movimento da peça 

de trabalho
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A terceira geração do micro controlador programável: Série FX3

A Série FX é renomada devido à sua funcionalidade, capacidade, desempenho e quantidade de recursos. 
Integrada com diversos recursos, incluindo analógico, comunicação, Ethernet e posicionamento, a Série 
FX3 alcança um alto desempenho em diversas aplicações diferentes. 

Número de pontos de controle

Capacidade do programa (passos)

4K

32K

64K

128(256*1)30 256(384*1)

FX3S

FX3G FX3GC

FX3U FX3UC

… Tipo de conector

… Tipo borneira

*1: Número máximo de pontos de E/S, incluindo E/S remota.

*2: Adaptadores especiais conectáveis, unidades de extensão, placas de expansão e outras opções variam de acordo com os modelos. Para obter informações detalhadas, consulte o manual 
do produto relevante.

◼ Configuração do sistema

◼ Unidades principais ◼ Adaptadores especiais ◼ Unidades de expansão

◼ Placas de expansão ◼ Opcionais

Adaptador especial

Placas de expansão, opcionais

Unidade principal*2 Unidade de extensão

• Bloco de extensão de E/S
• Bloco de E/S analógica
• Bloco de controle de 

temperatura
• Bloco de entrada do sensor 

de temperatura
• Bloco de controle de 

posicionamento
• Bloco de comunicação/rede
• Unidade de fonte de 

alimentação de extensão

• E/S analógica
• Comunicação
• Coleta de dados
• E/S de alta velocidade

• FX3U/FX3UC

• FX3G/FX3GC

• FX3S

• Comunicação
• E/S analógica
• Potenciômetro analógico 

variável de 8 pontos
• E/S estendida
• Conexão do adaptador 

especial

• Módulo de exibição
• Módulo de memória
• Bateria
• Cabo de extensão
• Adaptador de conversão

Modelo multifuncional com  
fonte de alimentação, CPU e E/S integradas
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Várias funções integradas

Incluindo contador de alta velocidade, posicionamento, E/S de alta velocidade, portas de comunicação, 
fonte de alimentação de 24VCC e outras funcionalidades integradas, a unidade de controle principal pode 
ser facilmente conectada com diversos dispositivos de controle externos.

GOT (IHM)

Combinação com outros produtos de automação industrial da Mitsubishi Electric

Além das diversas funções integradas, a Série FX é altamente escalável, podendo ser conectada a vários 
dispositivos diferentes, como analógico, posicionamento, redes de comunicação e controle de sensor por 
meio de unidades de expansão. 

Inversores da Série
 A800/D700

Servoamplificadores 
MR-JE/MR-J4

E/S remota Sensores

GOT (IHM)

Série FX3
Sistema de visão

Ethernet

MODBUS®

MELSOFT iQ Works
GX Works2
GT Works3

Compatibilidade

Compatibilidade da Série FX
A Série FX3 tem o mesmo tamanho que as Séries FX1S, FX1N/FX1NC e FX2N/FX2NC, com suporte a vários 
blocos de expansão.

Reutilização dos programas existentes
A ferramenta de programação dedicada permite que qualquer programa existente seja convertido apenas 
com a alteração do tipo de CLP.

Modelo multifuncional com  
fonte de alimentação, CPU e E/S integradas

Para obter informações detalhadas, consulte  

"PROGRAMMABLE CONTROLLERS MELSEC-F FX 

Family Catalog"

HIME-B215
SegurançaProgramação C Controle

de movimento
Gateway

de TI
Movimento
avançado

Registro de 
dados

Linha de 
produção

Controle
de máquina

Controle
distribuído

Controle de E/S
em grande 

escala

Controle de E/S
em pequena 

escala

Controle
de processo

Várias
CPUs

Rede
integrada

Controle
de alta 

confiabilidade

◼ Principais recursos/funções 

Economia de
espaço/custos

Banco de dados
integrado

Sincronização
intermodular

Monitor
em tempo real

Segurança

Várias funções 
integradas
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Aplicação específica

Controle de segurança integrado proporcionando uma solução completa do sistema

A segurança do pessoal no chão de fábrica é um requisito fundamental das instalações de fabricação 
e exige rigorosas regras de segurança. Para aderir a este nível de segurança de sistemas de controle, 
a série MELSEC iQ-R está equipada com uma CPU de segurança que está em conformidade com as 
normas internacionais de segurança, permitindo a conexão de dispositivos de segurança através da rede 
CC-Link IE Field. Todo o sistema pode ser programado usando, como padrão, o software de programação 
GX Works3.

Capacidade 
de memória

R16SFCPU-SET

160 passos 
(capacidade do programa geral)
40K passos 
(para programas de segurança)

R08SFCPU-SET

80K passos 
(capacidade do programa geral)
40K passos 
(para programas de segurança)

R120SFCPU-SET

1200K passos 
(capacidade do programa geral)
40 passos 
(para programas de segurança)

R32SFCPU-SET

320 passos 
(capacidade do programa geral)
40K passos 
(para programas de segurança)

Tamanho do sistema

Comunicação de segurança na mesma rede

Estabelecer uma comunicação de segurança é tão fácil quanto configurar uma rede CC-Link IE Field, que 
possui reputação de rede versátil em velocidade Gigabit. A camada física e as comunicações de dados 
são baseadas no meio físico Ethernet e permitem a utilização de cabos comerciais, adaptadores e hubs. 
A comunicação de segurança também aproveita os recursos altamente flexíveis oferecidos pela rede CC-
Link IE Field.

Área de controle 1 (principal) Área de controle 2 Área de controle n

Modo genérico 
de E/S

E/S remota 
de segurança

E/S remota 
de segurança

E/S genérica E/S genéricaE/S de segurança

Modo genérico 
de E/S

E/S genérica E/S genéricaE/S genérica

— E/S genérica —

— E/S de segurança —

Interruptores de
habilitação

Parada de
emergência

Cortina de luz

Chave de
segurança

Chave 
fim de curso

Torre de
sinalização

E/S de segurança

 
Controle de segurança integrado no 
chão de fábrica

Série iQ-R

Para obter informações detalhadas, consulte  

“MELSEC iQ-R Series Safety CPU module, Safety Remote 

I/O module”.

R003ENG
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Série iQ-R Série Q

Controle de processo flexível em uma solução de controle de automação com ótimo 
custo-benefício

O sistema de controle de processo MELSEC consiste em um número de controladores especializados 
e projetados especificamente para utilização na automação do processo, como refino petroquímico e 
produção de alimentos/bebidas. As CPUs incluem um conjunto especializado de algoritmos  
proporcional-integral-derivativo (PID) e são altamente flexíveis com a utilização de um sistema de controle 
de automação padrão, em vez de soluções de um sistema de controle distribuído (DCS) altamente 
especializado, que pode ser caro para substituir e manter. O sistema está disponível em dois tipos, geral e 
alta confiabilidade. Este último em aplicações como tratamento de água e incineração de resíduos.

Loops*110 50 100 500

Capacidade 
de programa

Estações de tratamento de água, plantas 
químicas, siderurgia, substituição de SCDC, 
etc.

Equipamento de processamento de alimentos, 
sistemas semicondutores, equipamento de 
ar-condicionado, fornos industriais, etc.

Controle de
processo específico

Controle de 
processo contínuo

Controle de processo contínuo

Controle de processo específico

Q02PHCPU (28K passos)

Q06PHCPU (60K passos)

Q12PHVPU (124K passos)

Q12PRHCPU (124K passos)

R120PCPU (1200K passos)

R32PCPU (320K passos)

Q25PHCPU (252K passos)

Q25PRHCPU (252K passos)

 CPU redundante/processo da Série iQ-R

 CPU de processo da Série Q

 CPU redundante da Série Q

R16PCPU (160K passos)

R08PCPU (80K passos)

*1: O número máximo de loops a serem usados pode alterar de acordo com o tamanho do programa utilizado. Consulte os manuais relevantes para obter informações detalhadas.

A CPU de processo da Série MELSEC iQ-R inclui algoritmos dedicados (como PID de dois graus de 
liberdade, PI de amostra e ajuste automático) e oferece suporte a tamanhos de memória de até 1200K 
passos. Além disso, quando emparelhada com um módulo de função redundante, é possível obter um 
sistema de controle altamente confiável (redundante). O GX Works3*2 é o software de engenharia integrado 
padrão para a Série MELSEC iQ-R que facilita a programação ao gerenciar os programas de controle de 
processo e discreto conjuntamente. A transição dos sistemas de controle existentes com base na Série 
MELSEC-Q é simplificada usando a unidade base de extensão RQ. 
Além disso, a Série MELSEC-Q permite o controle de loop (similar à Série MELSEC iQ-R) e alcança um 
controle redundante ao usar a CPU redundante (Q12PRH/Q25PRHCPU).
*2: Os recursos do processo, tais como tags de processo e faceplate, serão suportados no futuro.

■ Sistema de alta 
disponibilidade

Sistema de controle

Unidade base de extensão

Base de extensão RQ

Sistema de espera Cabo de extensão

Cabo de rastreamento

Estação remota 2

■ Sistema de controle 
de processo

Mitsubishi Electric SCADA MC Works64

Estação remota 1

Válvula de controle

Bomba

Temperatura

Sensor 
(por exemplo, 
interruptor limitador)

Taxa de fluxo, 
pressão, concentração

Ethernet

Para obter informações detalhadas, consulte 

o catálogo "MELSEC PROCESS CONTROL/ 

REDUNDANT SYSTEM" e 

"MELSEC iQ-R Series Process CPU/

Redundant system".

L(NA)08030E, R007ENG

Processamento de alta velocidade para 
controle e monitoramento em grande escala

28

p r o j e t a d o  c o m  a u t o m a ç ã o  e m  m e n t e

sougou_C_ENG_0824_��_���.indd   28 31/05/2017   12:35:05



Série QSérie iQ-R

Aplicação específica

Alternativa robusta e ideal para sistemas baseados em microcomputador/computador

A gama de produtos do controlador MELSEC C é capaz de ser programado usando a linguagem C, além 
de oferecer uma alternativa real para sistemas baseados em microcomputador/computador convencional. 
Parte da Série MELSEC, o controlador C utiliza seu design industrial robusto e seu longo ciclo de vida 
ao oferecer uma maneira fácil de obter uma solução com ótimo custo-benefício junto com os produtos de 
parceiros, código aberto e aplicações personalizadas. Essa linha de produtos é ainda mais aprimorada 
com o novo controlador C baseado no ARM® multinúcleo da Série MELSEC iQ-R.

Controle 
de E/S

Substituição 
do microcomputador

Processamento 
de informações

Substituição do computador

Controle diversos módulos da 
Série MELSEC-Q quando o espaço for 
limitado. Ideal para a substituição dos 
sistemas de controle baseados 
em microcomputador.

Controle diversos módulos da 
Série MELSEC-Q quando o espaço for 
limitado. Ideal para a substituição dos 
sistemas de controle baseados 
em microcomputador.

Sistema operacional 
da versão do VxWorks®

Modelo independente de sistema operacional

Q12DCCPU-VQ12DCCPU-V

Ao utilizar a arquitetura 2MPU com um display integrado, é possível 
instalar um sistema operacional específico 
à aplicação, obtendo um sistema de controle de 
processamento de informações avançado.

O processamento de informações junto com 
uma expansão flexível pode ser alcançado ao 
herdar o desempenho do Intel® ATOMTM, 
ideal para a substituição do PC 
existente com base nos sistemas de 
processamento de informações.

Q24DHCCPU-LSQ24DHCCPU-LS

Q26DHCCPU-LSQ26DHCCPU-LSQ24DHCCPU-V

Q24DHCCPU-VG

R12CCPU-V

Plataforma genérica que utiliza produtos de parceiros e aplicações de código aberto

Uma solução altamente customizável 
que permite a integração de produtos de 
parceiros, aplicações de código aberto 
e recursos independentes de sistema 
operacional em uma plataforma aberta 
genérica.

Reduza as despesas gerais e comuns com uma solução com ótimo custo-benefício

A plataforma do controlador C é uma solução que obtém funcionalidade no nível do computador sem 
a carga de altos custos de manutenção, normalmente associados a computadores. Além disso, ao ser 
baseado no sistema de controle MELSEC, o controlador C possui um design robusto que é ideal para 
ambientes industriais.

Vantagens em usar o 
hardware da Série MELSEC-Q

● Fornecimento estável em longo prazo e altamente confiável
● Utilização de programas de linguagem C
● Custos de manutenção significantemente reduzidos
● Tamanho reduzido do equipamento
● Solução completa fornecida por um grande número 
    de E/S e acesso ininterrupto à rede

• Fornecimento de produto estável
• Os baixos custos de gerenciamento e a pouca 
manutenção exigida permitem que os recursos 
foquem no desenvolvimento

Nova plataforma 
(MELSEC-Q/

MELSEC iQ-R)

Desvantagens comuns associadas aos 
computadores industriais e integrados

• Fornecimento de produto interrompido 
  devido à interrupção na produção
• Gerenciamento de escala e custos de manutenção

Plataforma antiga 
(microcomputador/

computador)

● Produção interrompida de placas e chips
● Desenvolvimento de driver especializado e dispendioso
● Ciclo de vida pequeno do produto
● Grande espaço físico necessário
● Manutenção frequente necessária

Personalizar

Plataforma aberta

● Plug-in
● Desenvolvimento de aplicação
● Código aberto

● Controlador C 
● Séries MELSEC-Q/MELSEC iQ-R
● CW Workbench CW-Sim
● Configuração do controlador C e ferramenta de monitoramento

● Sistema operacional
● Integrador do sistema
● Aplicação
● Dispositivo

Área de parceiros

Para obter informações detalhadas, consulte 

o catálogo "iQ Platform C Controller" e a 

transmissão “MELSEC iQ-R Series e-F@

ctory Advanced Information Modules” .

L(NA)08165E, R005ENG

Expanda os recursos integrados do 
controlador C

Controlador C 
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Série iQ-R Série Q Série L Série iQ-F

L(NA)08165E, R005ENG

Linha de produtos capaz de responder a diferentes aplicações e necessidades versáteis

Uma linha de produtos completa de controladores de servo acionamentos, módulos de simple motion a 
CPUs de controle de movimento que oferece suporte para todos os tipos de configurações de sistema. Os 
módulos de simple motion são ideais para o controle de posicionamento simples e as CPUs de movimento 
podem controlar sistemas de alta velocidade com vários eixos.

 Módulo de simple motion
Série MELSEC 

iQ-R  
Série  

MELSEC-Q  
Série  

MELSEC-L  
Série MELSEC 

iQ-F 

 • O posicionamento simples é executado com a 
configuração dos programas de sequência

 • O controle síncrono avançado e o controle de came estão 
disponíveis

 • O sistema de segurança pode ser configurado por meio 
da Unidade da função de segurança.

 CPU de movimento

Série MELSEC 
iQ-R  

Série  
MELSEC-Q   

 • Aumenta a produtividade ao oferecer suporte para a 
Plataforma iQ

 • O controle síncrono avançado e o controle de came estão 
disponíveis

 • O sistema de segurança pode ser configurado por meio 
da Unidade da função de segurança.

Extensivo controle de movimento

Posicionamento, velocidade-torque (rosqueamento) e controle síncrono avançado entre outras formas de 
controle de movimento para vários equipamentos, incluindo tabela X-Y, máquinas de embalagem e ajuste 
por pressão. Recursos projetados para fornecer excelentes soluções para máquinas e aplicações.

 Controle

O controle de movimento versátil oferece suporte a 
diferentes operações da máquina.

 Funções

Selecione as funções mais adequadas para corresponder 
aos requisitos do equipamento a partir de uma lista com 
diversas opções.

Geração 
automática 

de came

Função de 
detecção 
de marca

Monitor 
de dados 
opcional

Sistema de 
posição 
absoluta

Função de 
observação 
de segurança

Saída de 
código M

Alimentação de
comprimento 

ilimitado

Função de 
alteração de 
posição de 

destino

Sistema 
de visão

Função de 
osciloscópio 

digital

Operação 
mestre-escravo

Servoamplificadores

O posicionamento de alta precisão e a operação com velocidade 
constante e suave podem ser obtidos com uma combinação dos 
controladores de sistema servo da Série MELSEC iQ-R e dos 
servoamplificadores da série MELSERVO-J4.

Tamanho do sistema

Funções

R16MTCPU
R32MTCPU
R64MTCPU

Q172DSCPU
Q173DSCPU
Q170MSCPU

RD77GF4
RD77GF8
RD77GF16

QD77GF4
QD77GF8
QD77GF16

FX5-40SSC-S
QD77MS2
QD77MS4
QD77MS16

RD77MS2
RD77MS4
RD77MS8
RD77MS16

LD77MS2
LD77MS4
LD77MS16

Desempenho total do sistema 
levando à máxima performance

CONTROLADOR DE SERVO ACIONAMENTOS

Para obter informações detalhadas, consulte os catálogos 

“Mitsubishi Servo System Controllers 

MELSEC iQ-R Series” e  

"Mitsubishi Servo System Controllers".

L (NA)03100ENG, L (NA)03062
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Série Q

Aplicação específica

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo

“Mitsubishi INDUSTRIAL ROBOT MELFA F Series” . 

L(NA)09067ENG

Aproveitando a integração dos robôs nas linhas de fabricação

Ao integrar a utilização de robôs MELFA na Plataforma iQ, é possível aproveitar a comunicação com 
o controlador de automação, controle de movimento e IHM. Com a utilização dos recursos de várias 
CPUs e o ambiente de rede/engenharia integrado, a otimização da produtividade pode ser alcançada 
independentemente da complexidade ou demanda da aplicação. 

Entrada

Série MELSEC-Q

CPU de robôCPU de robô

Unidade de acionamento

Controlador de robô Controlador de robô

Unidade de acionamento

SÉRIE
RV-F

SÉRIE
RH-F

 

Fabricação de célula

Operação 
contínua

Inicialização 
reduzida

Operação 
reduzida

Adição 
de modelos

Melhore a confiabilidade Maior produtividade

Usabilidade aprimorada Inicialização mais rápida

Sensor de força

Sensor de visão 3D Sensor de visão 2D

Várias opções

Tempo integral
● Ofereça suporte ao monitoramento de diversas 

aplicações de forças que aprimoram a estabilidade
● Reduza os tempos de parada por meio da detecção 

de erros e da recuperação automática
● Predição de falhas por dados diversos 

● Detecte a variação de várias peças 
por meio do sensor de visão 2D/3D

● Posicionamento simplificado
● Função de simulação aprimorada

Flexibilidade

Função
● O controle coordenado aprimorado 

entre robôs impede interferências
● Várias opções que oferecem suporte 

a uma ampla gama de processos
● Economia de espaço a partir da 

colaboração homem-máquina

● Integrada ao iQ Works
● Exibição detalhada de posições 

de ajuste
● Terminal de programação fácil de 

usar
● Facilitação por meio do iQ 

Monozukuri

Facilidade

Prevenção 
de interferência

GOT (IHM)
CPU robô

Abra várias opções de comunicação por 
meio da integração à Plataforma iQ
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Série Q

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo

“iQ Platform CNC C70 Series” .

K-KL2-9-C0050-G

 Integração de CNCs de alto desempenho e controladores programáveis de alta velocidade

Integre CNCs de alto desempenho com a Plataforma iQ e experimente um tempo aprimorado de operação do 
sistema de controle geral, melhorando o desempenho e a produtividade. A utilização dos módulos padronizados 
contribui com a redução dos custos de manutenção, já que as substituições normalmente estão disponíveis.

A Plataforma iQ possibilita a otimização da utilização do controlador para diversas linhas.

Usinagem do 
powertrain

CLP
CNC

GOT(IHM)
Servo amplificador CNC

Acionamento por fuso CNC

Montagem do 
powertrain

CLP
CPU de movimento

GOT(IHM)
Servo amplificador

Solda

CLP
GOT(IHM)

Servo amplificador

Montagem final

CLP
GOT(IHM)

Servo amplificador

Comunicação de alta velocidade entre CNCs e controladores programáveis

O processamento de CPU de alta velocidade com suporte pelo barramento de comunicação rápida 
permite a comunicação de alta velocidade entre os controladores.

E/S do GX 
Works2, rede

Rede óptica para o 
sistema de acionamento Ethernet

CNC CPU(Q173NCCPU) 
Podem ser instalados até duas CPUs CPU CNC

GT Works3

Sensor

Gerador de pulso
manual

Configurações de exibição

GOT (IHM)

Tela de operações da máquina Tela do monitor CNC

Sistema de acionamento

Somente para CNCs

Unidade de 
acionamento
(Séries MDS-DM2)

Servo motor Motor do eixoServo motor Motor do eixo

Unidade de 
acionamento 
(Séries MDS-D2/DH2)

Servo motor Motor do eixo

Unidade de 
acionamento 
(Séries MDS-DJ)

Oferecendo redução máxima do TCO

CPU CNC
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mini

Software de engenharia do controlador programável

MELSOFT iQ Works

Software de engenharia

O MELSOFT iQ Works é um pacote de software integrado que consiste no GX Works3, GX Works2, MT Works2, GT 
Works3, RT ToolBox2 mini e FR Configurator2, que são softwares programáveis para o respectivo produto. 
A integração entre eles é otimizada com o navegador MELSOFT como o sistema central incorporando uma interface 
gráfica de usuário fácil de usar e com recursos adicionais de compartilhamento de projeto, como parâmetros e labels 
do sistema. As vantagens desse eficiente pacote de softwares integrados são o design facilitado do sistema com uma 
redução substancial nas tarefas repetitivas, diminuindo erros ao mesmo tempo que ajuda a reduzir o TCO geral.
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mini

Software de engenharia do controlador programável

MELSOFT iQ Works

Software de gerenciamento do sistema

Navegador MELSOFT
Ferramenta de configuração do sistema que simplifica o design do 

sistema com interface visual amigável e intuitiva.  

Os recursos do gerenciamento do sistema, como a parametrização 

total, labels e blocos relacionados aos dados do projeto, também estão 

incluídos.

Software de engenharia do controlador programável

MELSOFT GX Works3
Última geração de software disponível para os sistemas de controle 

das Séries MELSEC iQ-R e  iQ-F. Inclui uma configuração de sistema 

baseada em gráfico, configuração de controle de movimento integrado, 

suporte para vários idiomas, além de diversas funções de diagnóstico e 

solução de problemas.

MELSOFT GX Works2
Compatibilidade retroativa de programas criados com o GX Developer, 

o GX Works2 aprimora ainda mais suas funcionalidades, resultando na 

redução dos custos de engenharia.

Software de design de tela IHM/GOT

MELSOFT GT Works3
O software de criação da tela GOT (IHM) foi projetado com três recursos 

principais; 

Simplicidade, design gráfico e fácil manuseio, possibilitando a criação de 

telas gráficas em poucas etapas.

Software de engenharia do motion controller

MELSOFT MT Works2
O software de design e manutenção de controle de movimento inclui 

uma programação baseada em gráfico intuitiva e um simulador de 

osciloscópio digital.

Software de engenharia de robô

MELSOFT RT ToolBox2 mini
Oferece suporte para várias etapas, de programação até 

comissionamento, avaliação e manutenção. Além disso, a manutenção 

preventiva aprimorada é obtida com a utilização de um simulador 

integrado de robô em ambiente 3D.

Software de configuração de inversor de frequência

MELSOFT FR Configurator2
Simplifica a configuração e a manutenção dos inversores CA. Os 

parâmetros podem ser registrados de forma fácil e distribuídos a vários 

inversores durante substituições, além da ativação da função CLP em 

uma única tela de configuração.

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo 

"MELSOFT iQ Works".

L(NA)08232ENG
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Software de engenharia

Software de engenharia do controlador programável

Configuração de módulo
Crie parâmetros facilmente para cada 

módulo diretamente do editor de 

configuração.

Lista de módulo
Arraste e solte os módulos diretamente na configuração de módulo.

Design do sistema Programação Depuração/manutenção

Design simples de configuração do sistema, 
baseado em gráficos

• Arraste e solte da lista de módulos para criar facilmente 

a configuração do sistema
• Configuração direta de parâmetros para cada módulo
• As alterações são refletidas automaticamente no layout 

para os parâmetros do módulo

Design do sistema Programação Depuração/manutenção

A biblioteca MELSOFT permite uma 
programação eficiente através do "módulo de 
label /FB"

• Atribuição conveniente dos nomes dos labels aos 

dispositivos internos (em vez de introduzir manualmente 
um nome de dispositivo)

• Basta arrastar e soltar os módulos FBs da biblioteca 
MELSOFT diretamente no programa ladder, facilitando 
ainda mais a programação

Design do sistema Programação Depuração/manutenção

Recursos de controle de versão extensivos

• Registro flexível dos pontos de gravação

• Visualização e confirmação facilitada das alterações do 
programa

Software de engenharia intuitivo que abrange o ciclo de desenvolvimento do produto

Arquitetura de programação 
simplificada, basta apontar e clicar

Execução global com  
suporte para vários idiomas

Para aderir às necessidades globais de produção 
de hoje, o GX Works3 suporta funcionalidades em 
vários níveis, desde o menu do software em vários 
idiomas até os recursos de comutação de idiomas do 
dispositivo.

Redução de custos de desenvolvimento por meio de engenharia intuitiva
O software de engenharia é, por vezes, considerado uma parte fundamental do sistema de controle, complementar 
aos componentes de hardware. O núcleo do sistema inclui várias etapas do ciclo de vida do produto, desde a fase de 
concepção até o comissionamento e manutenção do sistema de controle. Hoje, o padrão esperado para as necessidades 
modernas de fabricação, são pacotes de software intuitivos e fáceis de usar. O GX Works3 é a última geração de 
software de programação e manutenção oferecido pela Mitsubishi Electric, especificamente projetada para o sistema de 
controle das Séries MELSEC iQ-R e MELSEC iQ-F. Ele inclui novos recursos e tecnologias para garantir uma solução de 
ambiente de engenharia livre de problemas.

Configuração gráfica que facilita a 
programação

Vários recursos intuitivos, como a 
configuração do sistema baseada 
em gráficos e uma extensa biblioteca 
de módulos (módulo de label/FB) 
fornecidos como padrão.

Configuração do sistema de 
controle de movimento integrado

Desde a definição de parâmetros 
de módulo de simple motion 
e configuração de dados de 
posicionamento para configuração 
do servo amplificador, tudo é 
concentrado em um ambiente de 
engenharia fácil de utilizar.

Conformidade com a IEC 61131-3 

O GX Works3 executa uma 
programação estruturada, como 
ladder e ST, tornando ainda mais fácil 
a padronização de projetos em vários 
usuários.

Janela de navegação
Acesse facilmente os componentes do 

projeto

Organize a lista de arquivo de 

programa.
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Software de engenharia do controlador programável

Guia de visualização para múltiplos editores
Trabalhe convenientemente em vários editores sem ter de 

alternar entre telas de software.

Módulo de label/FB
Geração automática de módulos de blocos de função; 

simplesmente selecione-o e coloque-o diretamente no editor 

de ladder.

Ferramenta de 

configuração de 

simple motion
Configure facilmente o 

módulo de simple motion com 

esta conveniente ferramenta 

integrada.

Reduz o tempo de engenharia em até 60%*1

*1:  Baseado em novos benchmarks de teste de 
projeto entre o GX Works2 e o GX Works3.

Um software, várias possibilidades

Para obter informações detalhadas, consulte 

“Programmable controller engineering software 

MELSOFT GX Works3”. 

L(NA)08334ENG
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Software de engenharia

Software de engenharia do controlador programável

Configure facilmente 
módulos de função 
inteligente

Os comentários sugeridos 
estão disponíveis para 
inserção rápida

Um comentário para um 
dispositivo de words 
pode ser configurado no 
nível de bit, diferenciando 
dispositivos similares

ST em linha para inserir 
instruções de operação 
diretamente no ladder

A exibição do título 
permite que o conteúdo 
do programa seja 
verificado rapidamente

Visualização da árvore 
do projeto mostrando o 
processo de engenharia

Altere facilmente os 
destinos de conexão 
dentro da mesma janela

Depuração offline com 
emulação de hardware

As listas de referência 
intuitivas exibem os 
dispositivos utilizados no 
programa
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Software de engenharia projetado para fácil usabilidade
O GX Works2 foi projetado para alcançar uma programação intuitiva, além de manutenção e depuração por meio de diversos recursos 

integrados. 

O software oferece suporte para a programação IEC 61131-3 entre as linguagens de programação compatíveis, facilitando a utilização 

entre várias aplicações. Ele possui um extenso conjunto de recursos de manutenção, permitindo a fácil configuração do sistema 

de controle, redes conectadas e E/S inteligente. O GX Works2 foi projetado com os clientes em mente, incluindo a programação 

multifuncional, consolidada e concentrada, que integra ferramentas de programação, configuração e simulação.

Gerenciamento de projeto intuitivo Padronização extensiva do programa Fácil manutenção e depuração

A visualização em árvore do 
projeto, localizada à esquerda da 
janela acoplada, permite um fácil 
entendimento e gerenciamento de 
todo o projeto. Vários recursos, como a 
visualização de títulos e o trabalho com 
vários projetos permitem uma maneira 
muito eficiente e barata de gerenciar 
projetos, reduzindo substancialmente 
o tempo geral de engenharia. A 
restauração do projeto também é muito 
fácil com o recurso de restauração de 
backup.

A padronização do programa é 
simplificada com o uso de blocos de 
função (FBs) dentro do programa. Os 
FBs facilitam a duplicação do código 
de programação que pode ser utilizado 
várias vezes no mesmo projeto ou em 
outros projetos. Isso reduz o tempo 
de programação, tornando-a mais 
eficiente. Uma biblioteca de funções 
também está disponível, permitindo 
que FBs padrão sejam importados em 
projetos, economizando o tempo de 
criação inicial.

O monitoramento do sistema dedicado 
e os diagnósticos CLP simplificam a 
manutenção do sistema de controle 
e facilitam o monitoramento de 
erros. Vários recursos de segurança 
são incorporados para proteger a 
propriedade intelectual, como controlar 
o acesso aos projetos que envolvem 
equipes de desenvolvimento usando 
o acesso dependente de hierarquia.  
A depuração usando comentários e 
simulações de projeto é muito fácil e 
não requer hardware.

Consulte a janela para um 
monitoramento rápido de 
dispositivo/label

O rastreamento de amostra 
permite a redução da 
configuração e manutenção 

O monitoramento do 
sistema possibilita uma 
fácil manutenção

Depuração ainda mais 
simplificada com a 
funcionalidade de pesquisa 
de dispositivo

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo  

“iQ Platform Compatible Programmable Controller 

Engineering Software MELSOFT GX Works2” 

L(NA)08122E
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Economia de espaço

Em tempo real

Menos �ação

Sincronizar

Anel

Estrela

Contínua

Geral Movimento

Garantia de 

segurança

Linha

USB

PULL

MODE
RUN
ERR

USER
BAT

BOOT

Série 
MELSEC-Q

Sistema de TI

Célula de produção A Célula de produção B Célula de produção C Célula de produção D

Software de engenharia integrada de FA 
iQ Works

Software 
SCADA

LAN(Ethernet)

GOT
(IHM)

Módulo de 
E/S remoto

Inversor Série 
MELSEC-L

Interface MES 
da Série 
MELSEC iQ-R

Série 
MELSEC iQ-R

Série 
MELSEC iQ-R

Série 
MELSEC iQ-R
CPU de segurança

Série 
MELSEC iQ-R
Controlador C

GOT
(IHM)

GOT
(IHM)

Servo
amplificador

Sensor de visão GOT
(IHM)

Adaptador 
de Ethernet

Placa de 
interface do 
computador 

pessoal

Ethernet

Cortina 
de luz

Parada de
emergência

Módulo 
bridge do 
CC-Link IE 
Field-AnyWire 
ASLINK

Interruptor
óptico

Sensor 
fotoelétrico 

(tipo de 
reflexão difusa)

Sensor de 
proximidade

Módulo 
de E/S 
remoto 
seguro 

Robô

Servo
amplificador

Servo
amplificador

Série 
MELSEC iQ-F

Nível 
empresarial

Nível de 
controle

Nível de 
campo

Nível de 
sensor

Módulo de 
E/S remoto

Módulo de 
E/S remoto

Coordenação 
contínua de dados

Rede

Extensa virtualização com 
conectividade de dados 
avançada

As análises de Big Data requerem a 
coleta de dados determinística, que 
pode ser obtida ao incorporar dois dos 
principais recursos: SLMP*1 que permite 
uma conectividade ininterrupta entre os 
dispositivos na camada de TI e no chão 
de fábrica; e uma rede de comunicações 
de 1Gbps de alta velocidade e alta 
capacidade, como dados de produção, 
qualidade e controle entre diferentes 
processos de produção.

*1: Protocolo de mensagem ininterrupta
*2: Série MELSEC iQ-R com suporte pelo GX Works3. 

Série MELSEC-Q e Série MELSEC-L com suporte pelo GX Works2.

Controle de segurança, 
de movimento e geral 
integrado em uma rede

O CC-Link IE incorpora o controle 
distribuído genérico, o controle de 
movimento síncrono e o controle de 
segurança, permitindo comunicações 
de segurança entre vários dispositivos 
de segurança, tudo na mesma rede. A 
topologia é bastante versátil, com base 
em cabos de par trançados, permitindo 
flexibilidade na configuração do sistema, 
ao mesmo tempo que ajuda a manter a 
instalação a um baixo custo.

Diagnósticos abrangentes 
para obter maior 
confiabilidade 

As interrupções no sistema de controle 
são mantidas em um nível mínimo 
por meio de funções abrangentes 
de diagnósticos, grande integridade 
de comunicações devido a recursos 
resistentes a ruído do cabo óptico e 
recursos de reencaminhamento de 
comunicação, possibilitados como o 
resultado do uso da topologia em anel. 
Além disso, os erros na rede podem ser 
corrigidos rapidamente ao visualizar a 
topologia do sistema de rede usando o 
software de engenharia*2 e remotamente 
a partir de uma GOT (IHM) diretamente 
na máquina ou na linha de produção.
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Economia de espaço

Em tempo real

Menos �ação

Sincronizar

Anel

Estrela

Contínua

Geral Movimento

Garantia de 

segurança

Linha

USB

PULL

MODE
RUN
ERR

USER
BAT

BOOT

Série 
MELSEC-Q

Sistema de TI

Célula de produção A Célula de produção B Célula de produção C Célula de produção D

Software de engenharia integrada de FA 
iQ Works

Software 
SCADA

LAN(Ethernet)

GOT
(IHM)

Módulo de 
E/S remoto

Inversor Série 
MELSEC-L

Interface MES 
da Série 
MELSEC iQ-R

Série 
MELSEC iQ-R

Série 
MELSEC iQ-R

Série 
MELSEC iQ-R
CPU de segurança

Série 
MELSEC iQ-R
Controlador C

GOT
(IHM)

GOT
(IHM)

Servo
amplificador

Sensor de visão GOT
(IHM)

Adaptador 
de Ethernet

Placa de 
interface do 
computador 

pessoal

Ethernet

Cortina 
de luz

Parada de
emergência

Módulo 
bridge do 
CC-Link IE 
Field-AnyWire 
ASLINK

Interruptor
óptico

Sensor 
fotoelétrico 

(tipo de 
reflexão difusa)

Sensor de 
proximidade

Módulo 
de E/S 
remoto 
seguro 

Robô

Servo
amplificador

Servo
amplificador

Série 
MELSEC iQ-F

Nível 
empresarial

Nível de 
controle

Nível de 
campo

Nível de 
sensor

Módulo de 
E/S remoto

Módulo de 
E/S remoto

Coordenação 
contínua de dados

Para obter informações detalhadas, consulte os catálogos  

“Ethernet-based Open Network CC-Link IE Product” e  

“Open Field Network CC-Link Compatible Product” .

L(NA)08111E, L(NA)08038E

Módulo remoto da rede CC-Link IE Field

Módulo de entrada
E n t r a d a  C C  Comunicação sincronizada

Positivo comum  Negativo comum  Positivo/negativo comum

Entrada de 32, 16 pontos  24VCC

Tipo parafuso  Conector do sensor (e-CON) Conector MIL

Bloco de terminais tipo mola  Conector de 40 pinos

Módulos de saída
Saída do transistor  Comunicação sincronizada

Tipo NPN  Tipo PNP

Saída de 32, 16 pontos  12/24VCC (0,5A)  12/24VCC (0,1A)

Tipo parafuso  Conector do sensor (e-CON) Conector MIL

Bloco de terminais tipo mola  Conector de 40 pinos

Módulos combinados de E/S
E n t r a d a  C C  Saída transistor  Comunicação sincronizada

Positivo comum  Positivo/negativo comum

Entrada de 16 pontos  24VCC

Tipo NPN  
Saída de 16 pontos  12/24VCC (0,5A)  12/24VCC (0,1A)

Conector do sensor (e-CON) Conector de 40 pinos

Módulo de entrada analógica
Comunicação sincronizada

Tensão/corrente de entrada  4 canais

Tipo parafuso

Módulo de saída analógica
C o m u n i c a ç ã o  s i n c r o n i z a d a

Tensão/corrente de saída  Saída de 4 canais

Tipo parafuso

Módulo de controle de temperatura
Isolamento entre os canais de entrada Saída transistor

Entrada para termopar  Entrada RTD  Tipo NPN

4 canais

Tipo de parafuso

Módulo do contador de alta velocidade
E n t r a d a  C C  Saída transistor  Entrada diferencial  Comunicação sincronizada

200kpps (entrada CC)  8Mpps (entrada diferencial)

Saída de coincidência  Tipo NPN

2 canais  
Conector de 40 pinos

Módulos de extensão
Módulo de entrada E n t r a d a  C C  Módulo de saída Saída transistor

Positivo/negativo comum Entrada de 16 pontos  24VCC

Tipo NPN  Tipo PNP

Saída de 16 pontos  12/24VCC (0,5A)

Tipo parafuso  Bloco de terminais tipo mola

Módulos de extensão
Módulo de entrada analógica, Módulo de saída analógica

Tensão/corrente de entrada  4 canais

Tensão/corrente de saída  4 canais

Tipo parafuso

Módulo de E/S remota de segurança, Módulo de saída de 
extensão seguro

Cabeamento duplo da entrada de 16 
pontos  24VCC

Cabeamento duplo da saída de 4 pontos  24VCC (0,5A)

Bloco de terminais tipo mola

Conectividade transparente em todos os níveis da automação
O backbone do e-F@ctory, alavancando a conectividade entre o chão de 

fábrica e a TI
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1980 1990 2000 2010
M E L S E C

S i s t e m a  d e  s e g u r a n ç a

R e d e

A m b i e n t e  d e  e n g e n h a r i a

Pequena
escala e

independente

Controle de
pequena a

média
escala

Controle 
de segurança

Controle de
média a
grande
escala

Tamanho menorTamanho menor

Máquina de programação Software de computador pessoal

Alta funcionalidade/desempenho

Alta funcionalidade/desempenho

Alta funcionalidade/desempenho

Máquina de 
programação

● Série MELSEC-K

● MELSEC-310 ● Sistema redundante 
MELSEC-Q4AR

● Série MELSEC-AnS

● Série F ● Série FX

● K6GPP ● A6GPP ● GPPA
    (Versão PC para Série A)

● A7PHP
● A6PHP

● MELSECNET ● MELSECNET/MINI ● MELSECNET/10

● CC-Link

● MELSECNETII

● A6HGP

● MELSEC MEDOC

● MELSEC MEDOC Plus (MM+)

● GPPQ
    (Versão PC para Série QnA)

● A7HGP

● Série MELSEC-QnAS

● MELSEC-008

● MELSEC-007

● Série MELSEC-A ● Série MELSEC-QnA

História do MELSEC ——————————————— MELSEC com histórico e experiência.
 Conquistando novos desafios ao utilizar experiências passadas
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1980 1990 2000 2010
M E L S E C

S i s t e m a  d e  s e g u r a n ç a

R e d e

A m b i e n t e  d e  e n g e n h a r i a

Pequena
escala e

independente

Controle de
pequena a

média
escala

Controle 
de segurança

Controle de
média a
grande
escala

Tamanho menorTamanho menor

Máquina de programação Software de computador pessoal

Alta funcionalidade/desempenho

Alta funcionalidade/desempenho

Alta funcionalidade/desempenho

Máquina de 
programação

● CPU de processo MELSEC-Q ● Controlador C MELSEC iQ-R
● CPU de processo MELSEC iQ-R
● CPU com MELSEC iQ-R CC-Link IE integrada
● CPU de segurança MELSEC iQ-R

● Sistema redundante MELSEC iQ-R

● Sistema redundante 
MELSEC-Q4AR

● Série FX3

● Controlador programável de segurança da Série MELSEC-QS 

● MELSECNET/H

● CC-Link ● CC-Link/LT ● CC-Link Safety ● CC-Link IE Field

● CC-Link IE Control ● Função da comunicação de segurança CC-Link IE Field

● CC-Link IE Control com suporte para cabo de par trançado

● Função de movimento CC-Link IE Field 

● Desenvolvedor MELSOFT GX IEC

● Desenvolvedor MELSOFT GX 
(Windows® versão GPP)

● MELSOFT iQ Works

● MELSOFT GX Works2 ● MELSOFT GX Works3

● Controlador de segurança  
da Série MELSEC-WS

● CPU de segurança 
da Série MELSEC iQ-R

● Série MELSEC iQ-F

● Série MELSEC-QnAS ● Série MELSEC-L

● Controlador C MELSEC-Q

● Sistema redundante MELSEC-Q

● Série MELSEC-Q ● Série MELSEC iQ-R

História do MELSEC ——————————————— MELSEC com histórico e experiência.
 Conquistando novos desafios ao utilizar experiências passadas
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Cobertura abrangente do suporte global que oferece 
ajuda de especialistas sempre que necessário

Centros de Automação Industrial 

China

❶ FA Center de Xangai
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD. Shanghai Center
Mitsubishi Electric Automation Center, No. 1386 
Hongqiao Road, Xangai, China
Tel: +86-21-2322-3030 / Fax: +86-21-2322-3000

❷ FA Center de Pequim
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD.Beijin FA Center
Unit 901, Office Tower 1, Henderson Centre, 18 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Pequim, 
China
Tel: +86-10-6518-8830 / Fax: +86-10-6518-2938

❸ FA Center de Tianjin
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD. FA Center de Tianjin
Room 2003 City Tower, No.35, Youyi Road, Hexi District, 
Tianjin, China
Tel: +86-22-2813-1015 / Fax: +86-22-2813-1017

❹ FA Center de Guangzhou
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD. Guangzhou FA Center
Room 1609, North Tower, The Hub Center, No.1068, 
Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou, China 
Tel: +86-20-8923-6730 / Fax: +86-20-8923-6715

Taiwan

❺ FA Center de Taichung
MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO.,LTD.
No.8-1, Industrial 16th Road, Taichung Industrial Park, 
Taichung City 40768 Taiwan
Tel: +886-4-2359-0688 / Fax: +886-4-2359-0689

Coreia

❻ FA Center da Coreia
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.
7F~9F, Gangseo Hangang Xi-tower A, 401, Yangcheon-ro, 
Gangseo-Gu, Seoul 07528, Coreia
Tel: +82-2-3660-9632 / Fax: +82-2-3664-0475

Tailândia

❼ FA Center da Tailândia
MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION 
(THAILAND) CO., LTD.
12th Floor, SV.City Building, Office Tower 1, No. 
896/19 and 20 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang, 
Knet  Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +66-2682-6522~31 / Fax: +66-2682-6020

ASEAN

❽ FA Center da ASEAN
MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.
307 Alexandra Road, Mitsubishi Electric Building, 
Cingapura 159943
Tel: +65-6470-2480 / Fax: +65-6476-7439

Indonésia

❾ FA Center da Indonésia
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA 
Escritórios de Cikarang 
JI. Jenary Raya Blok G2-07A Delta Silicon 5, Lippo 
Cikarang – Bekasa 17550, Indonésia
Tel: +62-21-2961-7797 / Fax: +62-21-2961-7794

Vietnã

 FA Center de Hanói
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY 
LIMITED Filial de Hanói 
6th Floor, Detech Tower, 8 Ton That Thuyet Street, My 
Dinh2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanói, Vietnã Tel: 
+84-4-3937-8075 / Fax: +84-4-3937-8076

 FA Center de Ho Chi Minh
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY 
LIMITED 
Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton 
Street, District 1, Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã
Tel: +84-8-3910-5945 / Fax: +84-8-3910-5947

Índia

 FA Center da Índia (Pune) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Filial de Pune 
Emerald House, El-3, J Block, M.I.D.C., Bhosari, Pune – 
411026, Maharashtra, Índia
Tel: +91-20-2710-2000 / Fax: +91-20-2710-2100

 FA Center da Índia (Gurgaon) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD. 
Sede de Gurgaon 
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City. 
DLF Phase-III, Gurgaon-122002, Haryana, Índia
Tel: +91-124-463-0300 / Fax: +91-124-463-0399

 FA Center da Índia (Bangalore) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Filial de Bangalore
Prestine Emerald, 6th Floor, Municipal No.2, Madras 
Bank Road, Bangalore – 560001, Karnataka, Índia 
Tel: +91-80-4020-1600 / Fax: +91-80-4020-1699

 FA Center da Índia (Chennai) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Filial de Chennai 
Citilights Corporate Centre No. 1, Vivekananda Road, 
Srinivasa Nagar, Chetpet, Chennai - 600031, Tamil 
Nadu, India
Tel: +91-4445548772 / Fax: +91-4445548773

 FA Center da Índia (Ahmedabad) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD. 
Filial de Ahmedabad
B/4, 3rd Floor, SAFAl Profitaire, Corporate Road, 
Prahaladnagar, Satellite, Ahmedabad – 380015, 
Gujarat, Índia
Tel: +91-7965120063

América

 FA Center da América do Norte
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. 
500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061 
EUA
Tel: +1-847-478-2469 / Fax: +1-847-478-2253

México

 FA Center do México
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, 
INC. Filial do México 
Mariano Escobedo #69, Col.Zona Industrial, 
Tlalnepantla Edo. México, C.P.54030
Tel: +52-55-3067-7511

Brasil

 FA Center do Brasil
MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA. 
Avenida Adelino Cardana, 293, 21 andar, 
Bethaville,Barueri SP, Brasil
Tel: +55-11-4689-3000 / Fax: +55-11-4689-3016

Europa

 FA Center da Europa
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial da 
Polônia
Ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, Polônia
Tel: +48-12-347-65-81 / Fax: +48-12-630-47-01

 FA Center da Alemanha
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial da 
Alemanha
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Alemanha 
Tel: +49-2102-486-0 / Fax: +49-2102-486-1120

 FA Center do Reino Unido
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial do 
Reino Unido
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, Al10 8XB, Reino Unido. 
Tel: +44-1707-27-8780 / Fax: +44-1707-27-8695

 FA Center da República Tcheca
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial da 
República Tcheca
Avenir Business Parl, Radlicka 751/113e, 158 00
Praga 5, República Tcheca
Tel: +420-251-551-470 / Fax: +420-251-551-471

 FA Center da Rússia
MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
Filial de São Petersburgo
Piskarevsky pr. 2, bld 2, lit "Sch", BC "Benua", office 
720; 195027 São Petersburgo, Rússia
Tel: +7-812-633-3497 / Fax: +7-812-633-3499

 FA Center da Turquia
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş Filial de 
Ümraniye
Serifali Mahallesi Nutuk Sokak No:5, TR-34775 
Umraniye/Istambul, Turquia
Tel: +90-216-526-3990 / Fax: +90-216-526-3995
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A Mitsubishi Electric Factory Automation fornece um conjunto de serviços para oferecer suporte aos seus clientes em 
todo o mundo. Um site global consolidado é o portal principal, oferecendo uma seleção de ferramentas de suporte e uma 
janela para a rede de suporte e vendas local da Mitsubishi Electric. 

Aprendizado on-line

■ Nível iniciante
Projetado para iniciantes nos produtos da Mitsubishi 
Electric Factory Automation que estão obtendo um 
resumo dos fundamentos e uma visão geral dos diversos 
produtos relacionados ao curso.

■ Níveis básico a avançado
Esses cursos foram projetados para fornecer educação 
em todos os níveis. Diversos recursos são explicados 
com exemplos de aplicações, fornecendo um recurso 
fácil e informativo para treinamentos internos na 
empresa.

Foi preparada uma rica biblioteca de cursos on-line sobre a gama de produtos de automação de fábrica. Cursos dos 
níveis iniciante a avançado estão disponíveis em vários idiomas. 

Site Automação Industrial

■ Aqui você encontra:
• Visão geral dos produtos de automação de fábrica 

disponíveis
• Biblioteca para baixar a literatura
• Ferramentas de suporte, como cursos de aprendizado 

on-line, dicionários de terminologia, etc.
• Novidades relacionadas à Mitsubishi Electric Factory 

Automation

Mitsubishi Electric Automação Industrial
Site Brasil:

www.MitsubishiElectric.com.br/ia
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Cobertura abrangente do suporte global que oferece 
ajuda de especialistas sempre que necessário

Centros de Automação Industrial 

China

❶ FA Center de Xangai
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD. Shanghai Center
Mitsubishi Electric Automation Center, No. 1386 
Hongqiao Road, Xangai, China
Tel: +86-21-2322-3030 / Fax: +86-21-2322-3000

❷ FA Center de Pequim
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD.Beijin FA Center
Unit 901, Office Tower 1, Henderson Centre, 18 
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Pequim, 
China
Tel: +86-10-6518-8830 / Fax: +86-10-6518-2938

❸ FA Center de Tianjin
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD. FA Center de Tianjin
Room 2003 City Tower, No.35, Youyi Road, Hexi District, 
Tianjin, China
Tel: +86-22-2813-1015 / Fax: +86-22-2813-1017

❹ FA Center de Guangzhou
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) 
LTD. Guangzhou FA Center
Room 1609, North Tower, The Hub Center, No.1068, 
Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou, China 
Tel: +86-20-8923-6730 / Fax: +86-20-8923-6715

Taiwan

❺ FA Center de Taichung
MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO.,LTD.
No.8-1, Industrial 16th Road, Taichung Industrial Park, 
Taichung City 40768 Taiwan
Tel: +886-4-2359-0688 / Fax: +886-4-2359-0689

Coreia

❻ FA Center da Coreia
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.
7F~9F, Gangseo Hangang Xi-tower A, 401, Yangcheon-ro, 
Gangseo-Gu, Seoul 07528, Coreia
Tel: +82-2-3660-9632 / Fax: +82-2-3664-0475

Tailândia

❼ FA Center da Tailândia
MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION 
(THAILAND) CO., LTD.
12th Floor, SV.City Building, Office Tower 1, No. 
896/19 and 20 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang, 
Knet  Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +66-2682-6522~31 / Fax: +66-2682-6020

ASEAN

❽ FA Center da ASEAN
MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.
307 Alexandra Road, Mitsubishi Electric Building, 
Cingapura 159943
Tel: +65-6470-2480 / Fax: +65-6476-7439

Indonésia

❾ FA Center da Indonésia
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA 
Escritórios de Cikarang 
JI. Jenary Raya Blok G2-07A Delta Silicon 5, Lippo 
Cikarang – Bekasa 17550, Indonésia
Tel: +62-21-2961-7797 / Fax: +62-21-2961-7794

Vietnã

 FA Center de Hanói
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY 
LIMITED Filial de Hanói 
6th Floor, Detech Tower, 8 Ton That Thuyet Street, My 
Dinh2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanói, Vietnã Tel: 
+84-4-3937-8075 / Fax: +84-4-3937-8076

 FA Center de Ho Chi Minh
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY 
LIMITED 
Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton 
Street, District 1, Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã
Tel: +84-8-3910-5945 / Fax: +84-8-3910-5947
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 FA Center da Índia (Pune) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Filial de Pune 
Emerald House, El-3, J Block, M.I.D.C., Bhosari, Pune – 
411026, Maharashtra, Índia
Tel: +91-20-2710-2000 / Fax: +91-20-2710-2100

 FA Center da Índia (Gurgaon) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD. 
Sede de Gurgaon 
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City. 
DLF Phase-III, Gurgaon-122002, Haryana, Índia
Tel: +91-124-463-0300 / Fax: +91-124-463-0399

 FA Center da Índia (Bangalore) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Filial de Bangalore
Prestine Emerald, 6th Floor, Municipal No.2, Madras 
Bank Road, Bangalore – 560001, Karnataka, Índia 
Tel: +91-80-4020-1600 / Fax: +91-80-4020-1699

 FA Center da Índia (Chennai) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Filial de Chennai 
Citilights Corporate Centre No. 1, Vivekananda Road, 
Srinivasa Nagar, Chetpet, Chennai - 600031, Tamil 
Nadu, India
Tel: +91-4445548772 / Fax: +91-4445548773

 FA Center da Índia (Ahmedabad) 
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD. 
Filial de Ahmedabad
B/4, 3rd Floor, SAFAl Profitaire, Corporate Road, 
Prahaladnagar, Satellite, Ahmedabad – 380015, 
Gujarat, Índia
Tel: +91-7965120063

América

 FA Center da América do Norte
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. 
500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061 
EUA
Tel: +1-847-478-2469 / Fax: +1-847-478-2253

México

 FA Center do México
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, 
INC. Filial do México 
Mariano Escobedo #69, Col.Zona Industrial, 
Tlalnepantla Edo. México, C.P.54030
Tel: +52-55-3067-7511

Brasil

 FA Center do Brasil
MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA. 
Avenida Adelino Cardana, 293, 21 andar, 
Bethaville,Barueri SP, Brasil
Tel: +55-11-4689-3000 / Fax: +55-11-4689-3016

Europa

 FA Center da Europa
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial da 
Polônia
Ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, Polônia
Tel: +48-12-347-65-81 / Fax: +48-12-630-47-01

 FA Center da Alemanha
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial da 
Alemanha
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Alemanha 
Tel: +49-2102-486-0 / Fax: +49-2102-486-1120

 FA Center do Reino Unido
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial do 
Reino Unido
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, Al10 8XB, Reino Unido. 
Tel: +44-1707-27-8780 / Fax: +44-1707-27-8695

 FA Center da República Tcheca
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA B.V. Filial da 
República Tcheca
Avenir Business Parl, Radlicka 751/113e, 158 00
Praga 5, República Tcheca
Tel: +420-251-551-470 / Fax: +420-251-551-471

 FA Center da Rússia
MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
Filial de São Petersburgo
Piskarevsky pr. 2, bld 2, lit "Sch", BC "Benua", office 
720; 195027 São Petersburgo, Rússia
Tel: +7-812-633-3497 / Fax: +7-812-633-3499

 FA Center da Turquia
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş Filial de 
Ümraniye
Serifali Mahallesi Nutuk Sokak No:5, TR-34775 
Umraniye/Istambul, Turquia
Tel: +90-216-526-3990 / Fax: +90-216-526-3995
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Manual eletrônico inovador e de última geração

O visualizador do manual eletrônico é um manual 
digital de última geração que reúne todos os 
manuais em um pacote fácil de usar. O manual 
eletrônico é baseado em um banco de dados 
centralizado, permitindo a busca cruzada em 
vários manuais, além de diminuir o tempo de 
leitura de manuais de produtos individuais.

■ Os principais recursos incluem
• Banco de dados único com todos os manuais 

necessários e cache de arquivo local
• Fornecido com o software de engenharia GX Works3
• Também disponível em versão para tablet
• Faça facilmente o download de todos os manuais de uma vez
• Atualização automática de todas as versões dos manuais
• Pesquise informações em vários manuais
• Navegação visual do gráfico de hardware mostrando várias especificações
• Personalizável ao adicionar favoritos e notas de usuários 

• Programas de amostra de porta diretos nos manuais para GX Works3

■ Manual eletrônico MITSUBISHI ELECTRIC FA (versão para tablet)

O aplicativo para o manual eletrônico está disponível nos tablets com iOS e Android™.
Os arquivos do manual eletrônico são fornecidos como downloads no aplicativo.

iOS
Versão 8.1 ou posterior

Android™
Versão 4.3/4.4/5.0

 ◼ Versões com suporte

Sistema operacional Versão do sistema operacional Modelo

iOS iOS 8.1 ou posterior Apple iPad 2, iPad (3ª geração), iPad (4ª geração), iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3

Android™ Android™ 4.3/4.4/5.0 ASUS Nexus7™ (2013)*1

*1:  
*1: Ao usar um tablet não listado acima, recomendamos 7 polegadas (resolução de 1920×1200 pontos (WUXGA)) ou mais.
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Microsoft, Windows, Excel são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
Ethernet é uma marca comercial da Xerox Corporation.
O logotipo SD/SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
VxWorks é uma marca comercial registrada da Wind River Systems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
MODBUS é uma marca comercial registrada da Schneider Electric USA, Inc.
BACnet é uma marca comercial registrada da ASHRAE.
ARM é uma marca comercial registrada da ARM Limited (ou suas subsidiárias) na União Europeia e/ou em todos os outros lugares.
IOS é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Cisco nos EUA e nos outros países e é utilizada mediante licença.
Apple, iPad, iPad Air, iPad mini são marcas comerciais registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
Cognex, In-Sight, DataMan, VisionView e UltraLight são marcas comerciais registradas da Cognex Corporation.
1DMax+, 2DMax+ e Hotbars são marcas comerciais da Cognex Corporation.
Intel e Intel Atom são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
Todos os outros nomes de produtos e empresas utilizados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.

Precauções antes da utilização

Essa publicação explica os recursos e as funções típicas dos produtos 
aqui citados e não fornece restrições ou outras informações relacionadas 
ao uso ou combinações de módulos. Antes de utilizar os produtos, leia 
sempre os manuais correspondentes. A Mitsubishi Electric não será 
responsável por danos causados por fatores não originados da Mitsubishi 
Electric; perda de oportunidade ou lucros perdidos devido a falhas nos 
produtos da Mitsubishi Electric; danos, danos secundários ou indenização 
por acidente, previsíveis ou não, causados por fatores especiais; danos 
a produtos que não são da Mitsubishi Electric; ou quaisquer outras 
obrigações.

 Para utilização segura

• Para utilizar corretamente os produtos mostrados nesta publicação, leia sempre 

cuidadosamente os manuais relevantes antes de começar a operação.

• Os produtos são fabricados como peças de propósito geral para setores gerais e 

não foram projetados ou fabricados para serem incorporados em um dispositivo ou 

sistema utilizado para propósitos relacionados à vida humana.

• Antes de usar os produtos para propósitos especiais, como energia nuclear, 

energia elétrica, aeroespacial, medicina ou veículos de transporte de passageiros, 

entre em contato com a Mitsubishi Electric.

• Os produtos são fabricados seguindo um rigoroso controle de qualidade. 

Entretanto, ao instalar produtos que possam causar maiores perdas ou acidentes 

caso caiam, instale um backup adequado ou as funções de segurança no sistema.

SUA PARCEIRA DE SOLUÇÕES

Soluções de automação

A Mitsubishi Electric oferece uma ampla gama de equipamentos de automação, 
desde CLPs e IHMs até máquinas/Laser.

UM NOME DE CONFIANÇA
Desde sua fundação em 1870, cerca 
de 45 empresas utilizam o nome 
Mitsubishi Electric em setores como 
finanças, comércio e indústria.

A marca Mitsubishi Electric é 
reconhecida no mundo todo como 
símbolo de qualidade excepcional.

A Mitsubishi Electric Corporation 
está ativa nos segmentos de 
desenvolvimento espacial, 
transporte, semicondutores, 
sistemas de energia, comunicações 
e processamento de informações, 
equipamentos audiovisuais e 
eletrodomésticos, gerenciamento 
de construção e energia e sistemas 
de automação, com 237 fábricas e 
laboratórios em mais de 121 países 
de todo o mundo.

É por isso que você pode confiar na 
solução de automação da Mitsubishi 
Electric – porque entendemos a 
necessidade de sistemas de 
automação e controle confiáveis, 
eficientes e fáceis de usar em 
nossas próprias fábricas.

Como uma das maiores empresas 
do mundo, com um volume de 
negócios global de mais de 4 trilhões 
de ienes (aproximadamente 
US$40 bilhões) e empregando mais 
de 100.000 pessoas, a Mitsubishi 
Electric possui os recursos e o 
compromisso de oferecer o máximo 
em termos de serviços e suporte, bem 
como os melhores produtos.   

 

 

 

 

 

Monitoramento e gerenciamento de energia

Controladores compactos e modulares

Inversores, servos e motores

Visualização: IHMs

Controle numérico (NC)

Robôs: SCARA, braço articulado

Máquinas de processamento: EDM, lasers, IDS

Baixa tensão: MCCB, MCB, ACB

*Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.
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SUA PARCEIRA DE SOLUÇÕES

Soluções de automação

A Mitsubishi Electric oferece uma ampla gama de equipamentos de automação, 
desde CLPs e IHMs até máquinas/Laser.

UM NOME DE CONFIANÇA
Desde sua fundação em 1870, cerca 
de 45 empresas utilizam o nome 
Mitsubishi Electric em setores como 
finanças, comércio e indústria.

A marca Mitsubishi Electric é 
reconhecida no mundo todo como 
símbolo de qualidade excepcional.

A Mitsubishi Electric Corporation 
está ativa nos segmentos de 
desenvolvimento espacial, 
transporte, semicondutores, 
sistemas de energia, comunicações 
e processamento de informações, 
equipamentos audiovisuais e 
eletrodomésticos, gerenciamento 
de construção e energia e sistemas 
de automação, com 237 fábricas e 
laboratórios em mais de 121 países 
de todo o mundo.

É por isso que você pode confiar na 
solução de automação da Mitsubishi 
Electric – porque entendemos a 
necessidade de sistemas de 
automação e controle confiáveis, 
eficientes e fáceis de usar em 
nossas próprias fábricas.

Como uma das maiores empresas 
do mundo, com um volume de 
negócios global de mais de 4 trilhões 
de ienes (aproximadamente 
US$40 bilhões) e empregando mais 
de 100.000 pessoas, a Mitsubishi 
Electric possui os recursos e o 
compromisso de oferecer o máximo 
em termos de serviços e suporte, bem 
como os melhores produtos.   

 

 

 

 

 

Monitoramento e gerenciamento de energia

Controladores compactos e modulares

Inversores, servos e motores

Visualização: IHMs

Controle numérico (NC)

Robôs: SCARA, braço articulado

Máquinas de processamento: EDM, lasers, IDS

Baixa tensão: MCCB, MCB, ACB

*Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.
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SEDE CORPORATIVA: TOKIO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPÃO
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPÃO

Impresso em junho de 2017.
Especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. ADELINO CARDANA, 293 - 21o ANDAR - CENTRO - BARUERI/SP

(11) 4689-3000 | www.mitsubishielectric.com.br/ia 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

mitsubishielectric.com.br/facebook mitsubishielectric.com.br/youtubemitsubishielectric.com.br/linkedin

A Mitsubishi Electric Corporation Nagoya Works é uma fábrica com certificação ISO 14001 (normas para sistemas de 
gerenciamento ambiental) e ISO 9001 (normas para sistemas de gerenciamento de garantia de qualidade).

P-CLN-322-C

Catálogo consolidado MELSEC
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