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Sempre bem conectado
XC300 - Sistema de controle inteligente para máquinas 

O XC300 é o sistema de controle poderoso e flexível da Eaton, 
permitindo que fabricantes de máquinas e processos alcancem 
um conceito de automação moderno e compacto, em conjunto 
com os módulos de I/Os XN300 e a inovadora IHM XV300. 

Uma ampla gama de funções e interfaces de comunicação 
garantem sistemas de controle de alta performance em soluções 
de automação modulares. Interfaces Ethernet para conexão 
com diferentes redes industriais, juntamente com as interfaces 
CANopen e RS485, transformam o XC300 num fator estratégico 
de controle e comunicação dentro da aplicação.

Versatilidade

Três portas Ethernet permitem a conexão 
simultânea com diversas redes de forma 
segura e segmentada.

Economia de espaço

Em instalações com pouco espaço, a 
solução completa com os módulos de  
I/Os do XN300 resolvem o problema.

Montagem rápida

Fácil de usar graças às conexões 
plugáveis e instalação sem necessidade 
de ferramentas. Economiza tempo e 
permite que o sistema seja pré montado.

Comunicação compacta
LED de indicação de status está 
localizada sob o painel frontal

 Travas para montagem no trilho DIN  

Espaço para identificação individual

Chave RUN/STOP e resistores 
de terminação rede

Micro SD e porta USB  
Para armazenar dados do processo 
e transportar atualizações de programa

Conector de expansão de I/Os

Para expandir os I/Os locais com 
até 32 módulos do XN300

ETH 2: 10/100/1000 MBit
Interface Ethernet  
Ex.: Comunicação com 
sistema supervisório

4x I/Os configuráveis c/função 
de interrupção

 

Com alimentação individual

Duas interfaces CANope
Para conectar dispositivos CAN 
de mercado

ETH 1: 10/100 MBit 
Interface Ethernet 
Ex.: Rede da máquina

Interface RS485 

Alimentação 24Vcc

ETH 0: 10/100 MBit 
Interface Ethernet 
Ex.: Comunicação via celular, 
rede com I/Os remotos
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XC300 - Sistema de controle inteligente para máquinas 

O nível da aplicação do XC300 pode ser expandido para um alto 
grau de flexibilidade usando todos os componentes do sistema 
de I/Os do XN300 e ajustados para as necessidades da sua 
aplicação. Isso permite a você desenvolver soluções flexíveis 
com os menores espaços necessários, com alta densidade de 
pontos de I/Os e custo competitivo.

Fácil de programar

Para aplicações seriadas, o XC300 pode 
ser programado usando um cartão 
micro SD ou “pendrive” USB. Os  
dados são copiados automaticamente.

Integração perfeita

A programação e visualização 
Webserver do CLP é realizada no 
CODESYS 3 e pode ser feita através de 
qualquer interface Ethernet. Programas 
e bibliotecas existentes podem ser 
utilizadas por todos os modelos XC300.

Alta eficiência num pacote compacto

Os módulos de I/Os do sistema XN300 
oferecem uma ampla variedade de 
sinais/funções, as quais podem ser 
utilizadas tanto localmente quanto 
remotamente. 
 
www.eaton.eu/xn300

Interfaces para todas as necessidades

A conexão com diferentes redes de comunicação garantem uma arquitetura segmentada da 
aplicação e simplifica a segurança para acessos não autorizados. Com a segmentação das  
redes individuais para a máquina, supervisório e célula, os aspectos de segurança da  
comunicação e performance podem ser gerenciados de maneira ideal.

Dispositivos CAN de marcado podem ser integrados dentro da solução de automação por  
meio de duas interfaces adicionais CAN, sendo uma delas isolada galvanicamente.

Existem também quatro canais de entrada/saída com suas próprias fontes de alimentação,  
que complementam as funções do XC300, permitindo que ele seja um fator estratégico de 
controle e comunicação.

É possível conectar o CLP 
XC300 com o sistema 
XN300 tanto localmente 
quanto de forma 
descentralizada

seriadas com solução sob medida para sua aplicação



Aumente a produtividade

Com seu processador Dual Core 
ARM CORTEX 7 CPU @960MHz, o 
XC300 permite ciclos de execução 
abaixo de 1ms. Isso garante 
velocidades de máquinas maiores 
e altas taxas de produtividade.

Recursos abrangentes

•	 Sistema operacional: Linux

•	 Processador: ARM CORTEX 7 DUAL Core @960MHz

•	 Memória interna: 512MB RAM / 128 MB FLASH / 128 kB NVRAM

•	 Memória externa: Cartão SD 

•	 Programação: CODESYS V3 (CLP e visualização WEB)

•	 Relógio de tempo real: Disponível (capacitor interno) 

•	 Botão RUN/STOP:  Disponível

Modelo: XC-303-C32-002

Código:  191080

Interfaces:

•	 CAN1, CAN2, RS485, ETH0, ETH1, ETH2

•	 USB host

•	 4 canais de entrada/saída (24Vcc, 0.5A)

Modelo: XC-303-C11-000

Código:  191082

Interfaces:

•	 CAN2, ETH1 

Modelo: XC-303-C21-001

Código:  191081

Interfaces:

•	 CAN1, RS485, ETH1, ETH2

•	 USB

Visualização HTML5 padrão

O WEBserver incorporado permite 
a visualização em dispositivos 
móveis como smartphones, 
tablets e computadores.

Solução flexível

A configuração de I/Os do XC300 pode 
ser perfeitamente adaptada a aplicação 
utilizando os módulos de I/Os do  
sistema XN300: sinais digitais, 
analógicos, encoder, élula de carga  
e outras funções tecnológicas.

Três modelos de CPUs XC300
Características técnicas

Comunicação / Interfaces

As seguintes configurações de interfaces estão disponíveis:

Protocolo Interface

CANopen Master / Device CAN1, CAN2

easyNet Master / Device CAN1, CAN2

Modbus RTU Master / Device RS485

EtherCAT Master (1x) ETH0, ETH1, ETH2

Modbus TCP Master / Device ETH0, ETH1, ETH2

Ethernet / IP Master ETH0, ETH1, ETH2

OPC-UA / SCADA Server ETH0, ETH1, ETH2

WEB - VISU HTML5 - Server ETH0, ETH1, ETH2

Ethernet HTTP, HTTPS, DHCP (Client),  
DNS, FTP, SFTP, SSL, TLS ETH0, ETH1, ETH2
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Pronto para a Indústria 4.0
A primeira revolução na produção industrial aconteceu com a 
introdução de instalações de produção mecânica no final do 
século XVIII. Esta foi a base para a posterior implementação da 
produção em massa e a subsequente automação dos processos 
de produção.

Indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. Modernas 
tecnologias de informação e comunicação são agora utilizadas 
em processos produtivos, e permitem a comunicação entre 
humanos, máquinas, indústrias, logística e produtos. Esta rede 
de comunicação ajuda a otimizar toda a cadeia de valor. 

A transição para Indústria 4.0 oferece uma série de vantagens 
para os operadores de máquinas e indústrias:

•	 Otimização do processo ao longo da cadeia de valor

•	 Produção em série personalizada

•	 Aumento da disponibilidade da máquina

•	 Otimização do ciclo de vida do produto (big data) 

Mais informações sobre Indústria 4.0 podem ser 
encontradas em nossa documentação no link: 
www.eaton.eu/en/iw/iot

Um passo a frente para 
Indústria 4.0 com XC300
Soluções de sistemas de  
um mesmo fornecedor 

Aplicações no setor de 
automação estão associadas 
com altos níveis de 
complexidade. Vários conceitos 
de sistemas podem ser 
implementados de forma 
flexível com os produtos Eaton 
de controle e visualização. 

A inclusão de recursos da 
Indústria 4.0 nesse tipo de 
sistema está se tornando cada 
vez mais importante. A Eaton 
irá apoiá-lo para conseguir isso 
e ajudá-lo a olhar para o futuro. 
Beneficie-se de um portfólio 
abrangente de produtos 
de automação, pacotes de 
software e suporte qualificado 
antes, durante e após o 
comissionamento.

IHM 
XV300

CLP 
XC300

IHM/CLP 
XV300

I/O Remoto 
XN300

Fieldbus

Troca de dados padronizada

Os padrões de troca de dados 
formam a base para o uso universal 
de equipamentos. Os servidores OPC 
UA garantem a interoperabilidade nas 
comunicações de máquinas M2M 
(máquina-máquina).

Segurança cibernética

A fim de proteger as máquinas e 
sistemas contra acessos de pessoas  
não autorizadas, a Eaton está 
comprometida em cumprir os padrões 
mais recentes em tecnologias de 
comunicações e segurança cibernética. 

Troca de dados entre todos os níveis

Os componentes de automação da Eaton 
suportam vários conceitos de sistema 
para redes horizontal e vertical, controle e 
visualização de sua máquina.

Scada

Máquina

Célula

01010

01010

Comunicação  
em núvem

WWW FieldbusEthernet
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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 
marcas especialmente Eaton, Moeller e Cutler-Hammer. Os termos e 
condições da Eaton aplicam-se, tal como referenciado nas páginas de 
internet e nas confirmações de pedidos da Eaton.

Siga-nos nas redes sociais
para saber as últimas novidades.

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

© 2019 Eaton Corporation
Todos os direitos reservados
Pub. N° BR: BR050008PT / CSSC-1183
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Eaton é uma marca registrada
da Eaton Corporation.

Todas as demais marcas são de
propriedade de seus respectivos donos.

A Eaton é uma empresa de gerenciamento de energia que, em 
2017, obteve um resultado de vendas de US$ 20,4 bilhões. Nós 
fornecemos soluções de uso eficiente de energia para ajudar 
nossos clientes a usar energia elétrica, hidráulica e mecânica de 
forma mais eficiente, segura e sustentável. A Eaton se dedica a 
melhorar a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente por 
meio da prestação de serviços e de tecnologias de gerenciamento 
de energia. A Eaton possui aproximadamente 96.000 funcionários 
e vende produtos para clientes em mais de 175 países. Para obter 
mais informações, visite eaton.com.


