Nano CLP easy
easyE4

www.eaton.eu/easyE4

O caminho mais rápido
para o sucesso

CLP de controle
Mais tempo para as coisas
realmente importantes
Seja o controle de temperatura na indústria alimentícia, tarefas de controle simples no setor de
construção de máquinas ou controle de iluminação em edifícios, o easyE4, a nova geração de nano
CLPs da Eaton, torna a implementação de tarefas de controle ainda mais fácil, conveniente
e rápida. Experimente as muitas vantagens dessa nova tecnologia, que lhe permite economizar
um tempo valioso para o que é realmente importante.

As 188 entradas / saídas
disponíveis em um sistema
easyE4 fornecem acesso a uma
ampla gama de aplicações.
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Quatro linguagens de
programação estão
disponíveis: o easySoft fala
sua língua!

Oferecendo máxima
flexibilidade, com
até 11 módulos de expansão
locais por unidade base.

Várias opções de visualização
estão disponíveis, por meio do
display integrado, WebServer e
das opções de Ethernet.

As opções de combinação
praticamente ilimitadas
de unidades base
e módulos de expansão
facilitam muito a aplicação dos
dispositivos easyE4.

Interrupção por hardware
permite o reconhecimento
rápido de eventos com tempos
de resposta reduzidos.

Conexão mista de módulos
AC/DC/UC permite flexibilidade
na aplicação.
A sincronização DCF77, bem
como os serviços Ethernet,
permitem uma indicação de
data e hora altamente precisa.

A conexão Ethernet permite
uma ampla gama de opções de
comunicação aprimoradas.
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Os dispositivos são adequeados
para uso global e contam
com todas as aprovações
necessárias.

EATON CLP de controle easyE4
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Do planejamento à manutenção
Seguramente simples

Informações disponíveis num piscar de olhos
As várias opções de visualização disponíveis
permitem obter uma visão geral, rápida e abrangente
de seus projetos:
• Display integrado fácil de usar

O easyE4 oferece suporte em todas as etapas do processo, começando pela fase de planejamento, graças ao tamanho
otimizado do portfólio de produtos. Aproveite uma maior flexibilidade, transparência e economia de tempo que irá
permitir dedicar-se a outras tarefas.

• Visualização e o acesso remotos também
estão possíveis, por exemplo, através de um
smartphone ou tablet
• Fácil registro de dados operacionais e avaliação
de eventos
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Instalação e comissionamento simplificados

A multifuncionalidade garante um planejamento
simplificado

O número de entradas / saídas pode ser facilmente ampliado
com a adição de módulos de expansão:

O CLP easy assume várias tarefas de comando
e controle em um único dispositivo:
• Funções lógicas
• Relé de temporização e contagem
• Funções de chaveamento temporizadas
• Funções aritméticas
• Controlador PID
• Visualização de dados e status

• Os módulos de expansão são conectados por meio
de um conector frontal.
• É fácil carregar programas em dispositivos novos
através do cartão SD. Isso simplifica consideravelmente
o comissionamento de produção em série, por exemplo.

Isso simplifica o processo de planejamento:
• Até 11 expansões podem ser conectadas
• Os módulos de expansão AC, DC e UC podem ser
usados juntos em qualquer combinação (12/24 Vcc,
24 Vca, 100-240 Vca)

Opções de programação adequadas às suas
necessidades
O easyE4 oferece opções de programação flexíveis,
diretamente no dispositivo ou através do software easySoft:
• Diagramas de circuitos podem ser criados diretamente
na unidade base, usando o teclado e display.
• A programação dos dispositivos é altamente amigável,
graças às quatro linguagens de programação disponíveis.
• Os textos, as cores de fundo e as imagens de
inicialização podem ser projetados individualmente,
por exemplo, você pode adicionar o logotipo
de sua empresa.
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Implementação rápida e fácil durante a operação
As grandes vantagens deste poderoso CLP de controle
revelam-se durante a operação:
• Tempos de resposta rápidos menores que
2 milisegundos (<2ms)
• Sincronização DCF77 para alta precisão em aplicações
dependentes de data/hora (apenas Europa)
• Detecção rápida dos estados de operação das
unidades base e dos módulos de expansão graças
ao display incorporado
• Os parâmetros específicos da aplicação podem ser
ajustados manualmente diretamente no dispositivo

EATON CLP de controle easyE4
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easySoft 7
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Com o amigável software easySoft, programar os dispositivos é rápido e fácil. Diagramas de circuitos podem ser
facilmente criados e adaptados através de um PC ou diretamente no dispositivo. Os menus de fácil navegação, bem como as
opções de simulação, comunicação on-line e documentação, tornam o easySoft a companhia ideal para os dispositivos easyE4.
Quatro diferentes linguagens de programação estão disponíveis (ST, FBD, LD, EDP): em outras palavras, o ambiente
de programação adequado para todas as suas necessidades.

• A proteção por senha de vários níveis protege sua
aplicação e know-how contra acesso não autorizado.

• Diagrama Ladder (LD) permite a criação e adaptação de programas nos dispositivos
• Linguagem easy (EDP) para transferir programas easySoft existentes

• Identificação exclusiva para cada easyE4 e

• Diagrama de blocos de funções (FBD) fornece uma visão geral rápida dos vários recursos

respectivo programa garantem que as aplicações
certas sejam carregadas no hardware pretendido
(emparelhamento).

• Texto estruturado (ST) para profissionais, maior liberdade com recursos avançados

EDP

Tutoriais em
vídeo

FBD

001

HW01Q1

002

RC01DT

&

DL01RY

• O recurso de osciloscópio integrado pode
ser usado no modo de simulação e também
em funcionamento

T02

• Análise direta da comutação dos sinais,
com base nas características das curvas
• Análise pré-definida permite
comissionamento rápido

IF I01 = TRUE THEN
// Configuration of Block
DL01 (
EN := TRUE,
T1 := FALSE,
T2 := TRUE,
T3 := FALSE,
IF I01 = TRUE THEN
T4 := FALSE,
I1 := 01,
// Configuration of Block
I2 := 02,
DL01 (
I3 := 03,

LD
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Download
easySoft
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ST

ompatibilität gesichert
O sistema é compatível com versões anteriores
• Com o easySoft 7, os programas existentes que
foram criados para as séries easy 500/700/800
podem ser simplesmente transferidos
• Conversão automática de visualizações da série
easy anterior para o novo easyE4

EATON CLP de controle easyE4
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Visualização para todas
as necessidades
Simplesmente versátil
O easyE4 também oferece uma variedade de opções de visualização para adaptar de forma ideal a solução
às suas necessidades e exigências individuais. Textos e dados podem ser facilmente exibidos ou alterados
usando o display integrado do easyE4. Graças ao servidor da Web integrado, os dados também podem ser
acessados por meio de qualquer dispositivo habilitado para a Internet, como smartphones ou tablets. Além disso,
a visualização através de IHMs também é possível. O acesso aos dados pode ser definido individualmente.

Display do easyE4

Visualização
(IHM Remota)
Em conjunto com a IHM touch-screen XV-102...E4, os
usuários do easyE4 podem aproveitar os benefícios de
uma poderosa e econômica solução de visualização dentro
e fora do painel elétrico.
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Use o display integrado
para rápida visualização
local.

Visualização via
Ethernet
Qualquer IHM, como
uma XV100 por
exemplo, pode ser
conectada ao easyE4,
via Modbus TCP.

LAN (Ethernet)

Visualização Wireless
Qualquer navegador
padrão pode acessar o
servidor Web do easyE4
através de um roteador
WLAN, um repetidor
ou dLan.

LAN (Ethernet)

• Uma lista de usuários individuais garante

a segurança do acesso remoto no Web browser.
• Serviço e manutenção eficientes, graças aos

confiáveis recursos online do easySoft.

Visualização diferenciada

Operação intuitiva

Router

• O servidor Web é protegido por senha
• As notificações de e-mail automáticas irão informar

imediatamente sobre quaisquer desvios para garantir a
disponibilidade máxima de sua aplicação.

• Navegação rápida e eficiente

• Clara visualização da aplicação

• Fácil desenvolvimento das

• Interface amigável graças à

telas de visualização graças
ao software Galileo

Touch screen resistivo
• Manuseio preciso e suave

mesmo utilizando luvas
• Folha de proteção totalmente

laminada
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utilização de figuras/imagens com
o operador

Design robusto
• Grau de proteção IP65 para uso

em ambientes severos
• Superfície frontal plana facilita

a limpeza

EATON CLPSteuerrelais
de controle easyE4
easyE4
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Soluções easyE4

Relés de controle inteligentes como
alternativa ao controle por CLPs

Pronto para o futuro

Em nosso whitepaper você encontrará mais
informações sobre a questão da última geração
de relés de controle inteligentes serem à prova
do futuro e ao mesmo tempo econômicos como
alternativa aos controles por CLP em máquinas de
pequena e média complexidade.
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O design ideal da arquitetura do seu sistema
NÍVEL 1
Solução discreta
O easyE4 permite uma ampla gama de aplicações
inteligentes de complexidade variável. O controle de
tarefas simples é realizado pela unidade base através
das entradas/saídas integradas. O sistema pode
ser customizado por meio das expansões de I/Os
existentes. Para este fim, vários módulos de expansão
estão disponíveis, os quais podem ser interligados
através de um simples conector.

NÍVEL 2
Solução interconectada (Sistema)
Para tarefas mais complexas, dispositivos adicionais
podem ser conectados à unidade base e às expansões

Entrada bem sucedida no IIOT
NÍVEL 3
SOLUÇÃO CONECTADA COM A “NUVEM”

Para redes maiores, a série easyE4 oferece
a possibilidade de operar até dez clusters (cada um
com oito dispositivos easyE4 individuais) em paralelo.

A Indústria 4.0 já é uma realidade em muitas empresas.
Além de melhorias na disponibilidade de dados, também
facilita a otimização do processo ao longo de toda a
cadeia de valor. A implementação requer componentes
do sistema em redes inteligentes - também conhecidos
como Industrial Internet of Things (IIoT) (Internet
Industrial das Coisas)

Com o protocolo Modbus TCP, é possível usar
o XC300 da Eaton como mestre do sistema de
controle para os dispositivos easyE4. E conectando
uma IHM Eaton (a XV300, por exemplo), até mesmo
as visualizações mais exigentes podem ser realizadas.

O easyE4 permite a integração nas arquiteturas da IIoT
através da interface Ethernet incorporada. Portanto,
você pode transferir seus dados para a nuvem por meio
de um roteador e acessá-los sempre que precisar, em
qualquer lugar do mundo.

através da rede. Utilizando as interfaces Ethernet e NET,
até oito dispositivos easyE4 podem se comunicar uns
com os outros dentro do mesmo cluster de rede.

Download do
WhitePaper

NÍVEL 3
NÍVEL 2

IHM
XV300

CLP
XC300

Nuvem
Comunicação

NÍVEL 1

Gateway / Roteador

Ethernet

NET 1

NET 2

NET 1

NET 2
easy cluster 1
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NET 8

NET 1

NET 2

NET 8

easy cluster 10

EATON CLP de controle easyE4
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Operação e visualização

Implementando
arquiteturas de
automação com
o easyE4 da Eaton

Acionamento e controle de motores

Monitoração

NET

Os CLPs de controle easyE4 podem ser utilizados
em diversos projetos, atendendo à sua necessidade
de ter um sistema flexível e modular. Se utilizados
em conjunto com outros componentes do portfólio
da Eaton, tais como os nossos botões ou conjuntos
de partida de motores, os dispositivos permitem
implementar arquiteturas de sistema integradas que
podem ser facilmente expandidas.
O nosso exemplo mostra três áreas de aplicação
diferentes: Operação e visualização, partida e controles
de motores, e sensoreamento. O easyE4 serve como
interface importante entre os componentes individuais da
arquitetura do sistema.
Uma vez que as entradas/saídas do sistema easyE4
podem ser facilmente expandidas, é possível integrar
uma grande variedade de dispositivos, como os nossos
botões RMQ-Titan. Além disso, você também pode
controlar partida de motores, inversores de frequência ou
sensores com o easyE4. Os dispositivos dentro de cada
rede easyE4 (cluster) comunicam via NET. A interface
homem-máquina XV100, a qual pode ser facilmente
conectada via Modbus TCP, é utilizada para visualização.
Um gateway Modbus é utilizado para integrar módulos
adicionais, como o SmartWire, por exemplo. O Modbus
TCP também é usado para transmitir os dados em nível
de sistema, que podem então ser visualizados num
sistema de controle utilizando o Codesys. Com o easyE4,
o estado operacional de toda a aplicação também pode
ser facilmente exibido em qualquer dispositivo móvel.
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Fiação

NET (Protocolo easy)
Modbus TCP

ModbusTCP (HMI/PLC)
SmartWire-DT

Opções de visualização flexível

Opções de programação personalizadas

Além da visualização da IHM via Modbus TCP,
o servidor web integrado do easyE4 também possibilita
a visualização do conteúdo da aplicação em tablets
e smartphones. O servidor web é acessado por meio
de um roteador wireless. Várias funções integradas
garantem um acesso seguro ao servidor.

Desde a tradicional linguagem de programação do
easy (EDP) até diagrama ladder (LD), diagrama de blocos de
funções (FBD) e texto estruturado (ST) para programadores
mais avançados; o easySoft oferece aos usuários a opção
de selecionar sua linguagem de programação preferida. Isto,
além de proporcionar flexibilidade, também poupa tempo.

EATON CLP de controle easyE4
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Dados técnicos

Codificação
Dispositivos base easyE4

Tipo

EASY-E4-UC-12RC1 EASY-E4-UC-12RCX1 EASY-E4-UC-8RE1

EASY-E4-UC-16RE1 EASY-E4-DC-6AE1

EASY-E4-DC-12TC1 EASY-E4-DC-12TCX1 EASY-E4-DC-8TE1

EASY-E4-DC-16TE1

Código

197211

197212

197217

197218

197223

197213

197214

197219

197220

Tipo de dispositivo

Unidade base

Unidade base

Módulo de
expansão

Módulo de
expansão

Módulo de
expansão

Unidade base

Unidade base

Módulo de
expansão

Módulo de
expansão

Entradas
Digitais
Dispositivo base 12/24 Vcc, 24 Vca,

Entradas
Digitais

8

8

4

8

-

8

8

4

8

Podem ser usados como
entradas analógicas

4

4

-

-

4

4

4

-

-

Transistor

-

-

-

-

-

4

4

4

8

Relé

4

4

4

8

-

-

-

-

-

Saídas

Podem ser usadas como
saídas analógicas
Display

-

-

-

-

2

-

-

-

-

com Display

sem Display

sem Display

sem Display

sem Display

com Display

sem Display

sem Display

sem Display

Dimensões (A x L x P)

12/24 Vcc, 24 Vca

24 Vcc

-25 - +55

-25 - +55

71,5 x 90 x 58

35,5 x 90 x 58

71,5 x 90 x 58

35,5 x 90 x 58

71,5 x 90 x 58

35,5 x 90 x 58

71,5 x 90 x 58

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Peso (kg)
Grau de proteção

Digitais /
Transistor
Analógicas

4

4

-

Relé
(8 A)

Display +
Teclado

Relógio de
tempo real

Ethernet

4

•

•

•

Dispositivo base 12/24 Vcc, 24 Vca

4

4

-

4

-

4

4

4

-

•

•

•

24 Vcc

Dispositivo base 24 Vcc

4

4

4

-

-

•

•

24 Vcc

Dispositivo base 100-240 Vca/cc

8

-

-

4

•

•

•

100-240 Vca/cc

8

-

-

4

-

•

•

100-240 Vca/cc

display, teclado

4

8

-

Relé
(5 A)
4

Transistor Analógicas
-

-

12/24 Vcc

-

8

-

-

12/24 Vcc

45 mm (1.77")

110 mm (4.33")

90 mm (3.54")

Entrada / saída transistor, 0,5 A

4

-

-

4

-

24 Vcc

Entrada / saída transistor, 0,5 A

8

-

-

8

-

24 Vcc

Entrada/Saída relé 12/24 Vcc, 24 Vca

4

-

4

-

-

100-240 Vca/cc

Entrada/Saída relé 12/24 Vcc, 24 Vca

8

-

8

-

-

100-240 Vca/cc

Entrada/Saída Analógica; 0 - 10 V / 0/4 - 20mA, 12 bits,

-

4

-

-

2

24 Vcc

-

4

-

-

-

24 Vcc

Entrada de temperatura, 2/3 fios, PT100 / 1000 / Ni1000, 12 bits, *
[° C] ou [° F], escalonamento, 12 bits, em 0,1 °, em 1 °, 0 - 4095,
0 - 65535

M4
4.5 mm (0.18")

35.75 mm (1.41")

48.5 mm (1.91")

71.5 mm (2.81")

59.6 mm (2.35")

IHM Remota (Visualização)

10.75 mm
(0.42")

Descrição

45 mm (1.77")

110 mm (4.33")

90 mm (3.54")

102 mm (4.02")

45 mm (1.77")

110 mm (4.33")

90 mm (3.54")

102 mm (4.02")

43.8 mm (1.72")

48.5 mm (1.91")
56.5 mm (2.22")
57.6 mm (2.27")
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Software de programação easySoft para os CLPs easyE4

M4
4.5 mm (0.18")
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EASY-E4-DC-12TC1P
197506

EASY-E4-DC-12TCX1
197214

EASY-E4-DC-12TCX1P
197507

EASY-E4-AC-12RC1
197215

EASY-E4-AC-12RC1P
197508

EASY-E4-AC-12RCX1
197216

EASY-E4-AC-12RCX1P
197509

Bornes parafuso

Terminais push-in

EASY-E4-UC-8RE1
197217

EASY-E4-UC-8RE1P
197510

EASY-E4-UC-16RE1
197218

EASY-E4-UC-16RE1P
197511

EASY-E4-DC-8TE1
197219

EASY-E4-DC-8TE1P
197512

EASY-E4-DC-16TE1
197220

EASY-E4-DC-16TE1P
197513

EASY-E4-AC-8RE1
197221

EASY-E4-AC-8RE1P
197514

EASY-E4-AC-16RE1
197222

EASY-E4-AC-16RE1P
197515

EASY-E4-DC-6AE1
197223

EASY-E4-DC-6AE1P
197516

EASY-E4-DC-4PE1
197224

EASY-E4-DC-4PE1P
197517

Acessórios (Opcional)

35.75 mm (1.41")
80.3 mm (3.16")

Código
XV-102-A0-35TQRB-1E4
198513

Software de programação
Descrição

7.5 mm
(0.3")

EASY-E4-DC-12TC1
197213

50 mm (1.97")

IHM 3.5” touch-screen resistiva para comunicação com easyE4 via
Modbus-TCP

35.5 mm (1.4")

EASY-E4-UC-12RCX1P
197505

56.5 mm (2.22")

Módulo de expansão grande

M4

EASY-E4-UC-12RCX1
197212

48.5 mm (1.91")

59.6 mm (2.35")

7.5 mm
(0.3")

EASY-E4-UC-12RC1P
197504

* Faixa de medição selecionável PT100, PT1000: -100°C...+200°C / -148°F...392°F, -100°C...+400°C / -148°F...752°F, -100°C...+800°C / -148°F...1472°F; Ni1000: -50°C...+100°C / -58°F...212°F, -50°C...+250°C / -58°F...482°F

4.5 mm (0.18")

71.5 mm (2.81")

56.5 mm (2.22")

Módulo de expansão pequeno

EASY-E4-UC-12RC1
197211

Código

24 Vca

102 mm (4.02")

45 mm (1.77")

M4

Terminais push-in

Alimentação

cada canal configurável

35.75 mm (1.41")

Bornes parafuso

Saídas

Descrição

Entrada/Saída relé 12/24 Vcc, 24 Vca

50 mm (1.97")

Código

Módulos de expansão

Dispositivo base sem display
10.75 mm
(0.42")

110 mm (4.33")

12/24 Vcc

24 Vca

50 mm (1.97")

90 mm (3.54")

•

Dispositivo base 24 Vcc, display, teclado

Entrada/Saída relé 12/24 Vcc, 24 Vca

Dispositivo base com display

102 mm (4.02")

12/24 Vcc

24 Vca

Digitais Analógicas

10.75 mm
(0.42")

•

Entradas

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus acc. até UL 61010, CSA C22.2 No.61010

Dimensões

Alimentação

24 Vca

IP20

Normas

Características

display, teclado

Dispositivo base 100-240 Vca/cc

Tensão nominal de
operação
Temperatura ambiente de
operação (° C)

Saídas

Descrição

Código

Descrição

Cartão de memória SD com 2GB e adaptador

MEMORY-SDU-A1
191087

Fonte chaveada monofásica entrada 100-240Vac saída 24Vcc/12Vcc
0,35A/0,02A

EASY200-POW
229424

Fonte chaveada monofásica entrada 100-240Vac saída 24Vcc 1,25A

EASY400-POW
212319

Conjunto de conexão easyConnect
(3x Conectores e 3x Tampas)

EASY-E4-CONNECT1
197225

Código
EASYSOFT-SWLIC
197226

4.5 mm (0.18")
48.5 mm (1.91")
56.5 mm (2.22")
57.6 mm (2.27")
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Faça seu pedido do StarterKit agora!
easyE4 StarterKits
EASY-BOX-E4-UC1

EASY-BOX-E4-DC1

• Unidade base EASY-E4-UC-12RC1, 24Vca, 12/24Vcc,
8 entradas digitais, 4 saídas (relé 8A)

• Unidade base EASY-E4-DC-12TC1, 24Vcc,
8 entradas digitais, 4 saídas (transistor 0,5A)

•

Licença de software easySoft V7

•

Licença de software easySoft V7

•

Cabo Ethernet de programação

•

Cabo Ethernet de programação

•

Folheto de marketing easyE4

•

Folheto de marketing easyE4

Código.: 197227

Código.: 197228

EASY-BOX-E4-AC1
•

Unidade base EASY-E4-AC-12RC1, 100-240Vca/Vcc,
8 entradas digitais, 4 saídas (relé 8A)

•

Licença de software easySoft V7

•

Cabo Ethernet de programação

•

Folheto de marketing easyE4

Código.: 197229

“Soluções de autom
e visualização facilmação
ente
implementadas”

StarterKits com IHM touch-screen
XV100-BOX-E4-UC1

XV100-BOX-E4-DC1

•

Unidade base EASY-E4-UC-12RC1, 24Vca,
12/24Vcc, 8 entradas digitais, 4 saídas (relé 8A)

• Unidade base EASY-E4-DC-12TC1, 24Vcc,
8 entradas digitais, 4 saídas (transistor 0,5A)

•

IHM 3,5” touch-screen XV-102-A0-35TQRB-1E4

•

IHM 3,5” touch-screen XV-102-A0-35TQRB-1E4

•

Licença de software easySoft V7

•

Licença de software easySoft V7

•

Switch Ethernet

•

Switch Ethernet

•

Cabo Ethernet de programação

•

Cabo Ethernet de programação

•

Folheto de marketing easyE4

•

Folheto de marketing easyE4

Código.: 198515

Código.: 198514

Eaton
São Paulo
Av. Ermano Marchetti, 1435 A,
Água Branca, São Paulo, SP, 05038-001
Brasil
Tel: +55 11 3616-8500
Porto Feliz
Rodovia Marechal Rondon, SN, km 125
Soamin, Porto Feliz, SP, 18540-000
Brasil
Tel: + 55 15 3481-9130
Para maiores informações, entre em
contato com o suporte técnico
0800 00 32866 e departamento de
aplicações da Eaton disponível em
www.eaton.com.br
© 2020 Eaton Corporation
Todos os direitos reservados
Publicação nº.: BR050009PT
Fevereiro 2020

Alterações nos produtos, informações contidas neste documento
e preços são reservadas à Eaton, assim como os possíveis erros
e omissões. Apenas a documentação técnica fornecida pela Eaton
é válida. As fotos e imagens também não garantem um layout ou
funcionalidades específicas. A sua utilização, sob qualquer forma,
está sujeita a aprovação prévia pela Eaton. O mesmo se aplica as
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