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Todos nossos 
produtos IHM

LINHA ViewM

A Interface Homem 
Máquina (IHM) é um 
equipamento
amplamente utilizado em 
projetos de automação 
de máquinas e linhas de 
produção, com o objetivo 
de simplificar e facilitar 
o acesso da informação, 
criando um caminho 
amigável e intuitivo
aos usuários e operadores. 
Embora o termo possa ser
tecnicamente aplicado a 
qualquer tela que permita 
a um usuário interagir 
com um dispositivo, a 
IHM é mais comumente 
utilizada no contexto dos 
processos industriais.

Podem ser amplamente 
usados para:

Exibir dados;

Apresentar tempos de 
produção;

Demonstrar gráficos de 
tendências;

Alarmes;

Variáveis de processo;

S u p e r v i s i o n a r   
indicadores de 
desempenho (KPI);

Monitorar as entradas e 
saídas de uma máquina.

As interfaces podem ser 
facilmente desenvolvidas, 
com uma capacidade 
de mostrar em tempo 
real como uma operação 
está sendo executada 
e, ao mesmo tempo, 
traduzir dados para exibi-
los remotamente, as 
interfaces oferecem mais 
flexibilidade e agilidade 
aos processos de 
automação e supervisão.
Sua arquitetura prevê 
a comunicação com 
uma ampla variedade 
de equipamentos e 
fabricantes, pois possui 
portas seriais RS232, 
RS485 e Ethernet, e um 
simulador que possibilita 
os testes com modo on-
line e off-line.
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ViewM programador 
Os controladores da linha ViewM,
possuem interface de programação
amigável com barras de ferramentas de
acesso rápido, estrutura de projeto,
bibliotecas de funções e simulador.
Esse formato permite o desenvolvimento
estruturado e modular da programação
ou integração com sistemas existentes.
Por conta da com uma ampla variedade
de formas e figuras, é possível atender
qualquer aplicação industrial ou
comercial, desde simples status digitais
até os mais complexos processos em
múltiplas e detalhadas visões sistêmicas.
Para as aplicações em que a IHM conta
com CLP incluso, o programador possui
sistema de programação em linguagem
Ladder, permitindo acesso a usuários de
qualquer nível de desenvolvimento.

Comunicação 
dos produtos

Como funciona a cada tipo de comunicação dos produtos IHM

As interfaces ViewM 
possuem uma ou duas 
portas de comunicação 
RS-485 isoladas, que 
podem ser utilizadas com
o protocolo Modbus. 
Para instalação, 
recomendamos que 
a rede RS-485 deve ser 
em barra, encadeada de 
módulo a módulo. 
O sinal GND dos 
equipamentos pode 
ser opcionalmente 
desconectado em redes 
menores e mais simples. 
Porém em redes longas, 
é recomendável ou até 
mesmo necessária 
a terminação, através de 
um resistor de 120Ω / 0.5W. 
Estes resistores devem ser 
instalados apenas nas 
duas extremidades 
da rede.

A interface RS-232 (EIA 
RS-232C) é um padrão de 
protocolo que opera por 
série de dados binários 
entre um terminal e dados 
(DTE) e um equipamento 
comunicador de dados 
(DCE), na linha View M 
pode ser usado para
conectar equipamentos 
como impressoras seriais, 
balanças ou leitores de 
códigos. 
Devido às limitações da 
interface RS232, e pelo fato 
da mesma operar por níveis 
de tensão, esse meio físico 
é suscetível a ruídos, por 
isso a recomendação é que 
sejam utilizados cabos com 
blindagem, conectada ao 
GND ou Terra. Além disso, 
a recomendação é que 
não sejam utilizados 
cabeamentos com 
distâncias superiores a 10 
ou 15 metros.

As interfaces gráficas da 
da linha ViewM, possuem 
uma interface ethernet 
10/100M, com conector 
RJ45 padrão.
Para conexão, podem ser 
utilizados tanto cabos 
cruzados (cross) como os 
cabos normais (pino a 
pino). A detecção
do tipo de cabo é 
automática e não exige 
nenhuma configuração. 
A configuração completa 
do equipamento é feita
por intermédio 
da ferramenta de 
programação ou através 
do menu de configurações 
disponível na tela 
do equipamento

Comunicação EthernetComunicação RS485 Comunicação RS232



Entradas e Saídas (ViewM 407 AS/AE)
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Composição da referência:

ViewM-_____________

                        
                            Complemento da Referência

Ex: IHM de 4,3 polegadas com RS-232, RS485, USB = ViewM-404S




