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SYSTEM 100V |
Sistema de controle compacto

SYSTEM 200V |
Sistema compacto, modular e expansível

System 100V é uma solução econômica para todas as apli-
cações na área de automação de pequeno porte.
 
- Programável com STEP®7 ou WinPLC7 Lite (Gratuito)
- Memória de trabaho integrada
- I/O integrados e possibilidade de expansão
- Interface MPI integrada
- Remotas CAN e Profibus
- Entradas para contagem rápida, alarmes, saída PWM
 

O System 200V é um poderoso sistema de controle 
modular, extremamente compacto, amplamente utilizado 
em aplicações centralizadas ou distribuídas de pequeno a 
médio porte, com grande eficiência e baixo custo.
 
- Programável com STEP®7 ou WinPLC7
- Memória de trabaho integrada
- Aplicações centralizadas ou descentralizadas com até  
  32 módulos no trilho da CPU ou nas remotas
- Grande variedade de módulos:
            I/O´s digitais e analógicos
            Contagem rápida
            Posicionamento
            Comunicação: Profibus DP, Ethernet TCP/IP,   
            CANopen, DEviceNet, Interbus S, Modbus, etc.
 

STEP®7 é  marca registrada da Siemens.

 

SYSTEM SLIO | 
Sistema de I/Os Remotos 

Simples e inteligente, o System Slio é um sistema de I/O´s 
descentralizado, eficaz e moderno.

Foi especialmente projetado para automação distribuída: 
Profibus DP, Profinet, CANopen, DeviceNet

Combina alta funcionalidade a um conceito inteligente de 
mecânica e apresenta design extremamente compacto.

- Altíssima performance: tempo de resposta <20µs
- Diagnóstico simples / LED´s de Status com identificação       
   por canal
- Diagramas de ligação e conexão em cada módulo
- Instalação e manutenção rápida e segura
- Módulos para sinais e funções (2, 4 e 8 canais)
- Conceito de dois estágios: módulos terminal e módulo  
   eletrônico, permitindo a troca do módulo eletrônico sem     
   mexer na fiação
- Fácil montagem (mecanismo “plug in” e conexão “click”)
- Proteção contra falhas – identificação automática do módulo  
  eletrônico
 

Periferia descentralizada 
| SYSTEM SLIO

Compacto, modular e
expansível | SYSTEM 200V

Micro CLP
compacto | SYSTEM 100V



  

SPEED 7  | Muito mais que uma alternativa

A tecnologia Speed 7 é atualmente a mais rápida 
utilizada nos sistemas de automação existentes no 
mercado. 

As CPU´s Speed 7 foram especialmente concebidas 
com foco nas aplicações de alta velocidade de proces-
samento, facilidade de comunicação e na demanda 
crescente por maior capacidade de memória.
 

Interfaces de Comunicação

Interfaces de Comunicação para a conexão de sistemas de 
diferentes níveis: Ethernet de alto nível para sistemas MES e 
ERP ou comunicação serial com scanners de base, impres-
soras e outros periféricos.
 
Comunicação em Redes: Ethernet, Profibus-DP, CANopen, 
Interbus, AS-I, PtP RS485/422/232 (Protocolos: Modbus/
ASCII /STX/ETX /3964(R).

Módulos de Entradas e Saídas Digitais e Analógicas

Diferentes combinações de entradas e saídas, digitais ou 
analógicas com excelente relação preço x performance.

Módulos Digitais
 - Modelos que permitem a livre configuração como  
     entradas e/ou saídas digitais
 - Isolação galvânica, proteção contra curto-circuito,  
       sobretensão e inversão de polaridade
 - Sinalização de erro de alimentação via led para  
      cada Byte
Módulos Analógicos
 - Não requerem submódulos de medição
 - Providos de LED por canal para sinalização de  
      erros de quebra de fio ou de sinal acima da faixa  
     nominal
 

CPU’s Standard, Net e C-Class com I/O’s Integrados

Memória de 32 kByte até 8MByte, portas de comunicação 
integradas: Ethernet, MPI, Profibus DP/PtP RS485 (Proto-
colos: Modbus/ASCII /STX/ETX /3964(R) /USS Master).

Características

- Programável com STEP®7 ou WinPLC7
- Memória de trabalho integrada – a operação é possível  
  sem cartão de memória adicional 
- Extensão flexível de memória usando o cartão MCC para   
  o upgrade desejado 
- Suporta o cartão MMC standard para salvar programas  
  e dados 
- SPEED-Bus possibilita expansão com módulos de sinal  
  e processadores de comunicação de alta velocidade 
- Aplicações centralizadas ou descentralizadas com até 32     
  módulos no trilho da CPU ou nas remotas

Módulos de Entradas, 
Saídas Digitais e Analógicas



FONTES DE ALIMENTAÇÃO |
fontes de energia para Automação Industrial

As fontes de alimentação Orkan apresentam entre suas 
características principais: robustez, dimensões reduzidas, 
versatilidade, confiabilidade, qualidade e preços extremamente 
atrativos.

As diferentes faixas de potências e de tensões de alimentação e 
saída das fontes Orkan possibilitam uma especificação perfeita, 
ou seja, na medida correta das necessidades técnicas das mais 
diversas aplicações industriais.

Estão presentes nas fontes Orkan proteções contra curto circui-
tos, sobretensões, sobrecargas e amplificadores para atender 
às exigências particulares durante a partida de dispositivos.

Outras características encontradas nas fontes Orkan são: com-
pensação de fator potência, filtros anti-ruído e possibilidade de 
conexão em paralelo em configuração de redundância.

Alguns modelos possuem potenciômetro de fácil acesso para 
aumento da tensão de saída possibilitando o fornecimento de 
24Vcc a todos os dispositivos, inclusive àqueles conectados a 
longa distância.

 

Características 
Básicas

- Fonte monofásica universal  - 85Vac até 264Vac 
- Fonte trifásica universal - 340Vac até 575 Vac ou 480 até 820Vcc 
- Corrente de saída  de  1 A  até  40 A
- Alta eficiência até 89% - Regulação de ajuste fino para tensão de  
  saída (+/- 10% da tensão nominal )
- Proteção contra curto circuito - Proteção contra sobrecarga
- Filtro de entrada interno temperatura de operação: -25°C até +  
  60°C - Trilho DIN 35 mm

modelos monofásico 
e trifásico | FONTES



INVERSORES DE FREQUÊNCIA | Diferentes faixas de potência

Inversor de Frequência
Soft Starter

Com diferentes faixas de potência, os inversores de frequência 
ORKAN atendem às mais variadas aplicações.
 
Embora pequenos em tamanho, nossos inversores de baixa potên-
cia estão equipados com vários recursos avançados, normalmente 
disponíveis em unidades maiores. Eles oferecem uma operação 
confiável e eficiente.
 
Partida e parada suaves protegem seu equipamento. Redução da 
corrente de partida resulta em menores fusíveis, cabos de menor 
bitola e redução da conta de energia.
 



Relés | 
para sistemas eletrônicos e CLP’s

Relé de Segurança, 
Relé Industrial, 
Relé de Potência, 
Relé de Comando, 
Relé Modular Auto-On-Off, 
Módulo de Sinalização e proteção EMC, 
Relé Fotoelétrico, 
Sensor de Presença,
Programador horário, 
Relé de impulso eletrônico, 
Relé de impulso modular, 
Minuteria,
Multifunção

SENSORES | 
Soluções em Automação

Linha mais completa e avançada de produtos e soluções em 
sensores para aplicações industriais: Automação de Fábrica, 
Automação de Logística, Automação de Processos.

Permite controle eficiente e confiável de processos, proteção 
pessoal contra acidentes e prevenção aos danos ambientais.
 
- Sensores Industriais
- Sistema de Segurança Industrial
- Identificação Automática
- Encoders
- Instrumentação Industrial
 

SENSORES FOTOELÉTRICOS

SENSORES SEGURANÇA INDUSTRIAL



 

IHM | Sistema de Operação e Controle

A Orkan possui uma linha muito ampla de IHM´s:

 Para aplicações muito simples, pequenos 
painéis de texto.

 Para sistemas mais complexos com grande 
número de variáveis de comando e monitorações, 
IHM´s que permitem combinar perfeitamente dimen-
sões, desempenho e custo.

Com displays de 3,8” até 15” , monocromáticos ou 
coloridos, Touch Screen ou com teclado de membra-
na, é possível atender às mais diversas necessidades 
da automação de processos industriais, máquinas e 
também predial.

Alta capacidade de processamento, confiabilidade, 
versatilidade, interatividade na configuração, conectivi-
dade e um grande número de protocolos, estão entre 
as características que colocam as IHM´s Orkan entre as 
mais utilizadas nos diversos segmentos da automação.

- As IHM´s Orkan podem ser utilizadas em conjunto com 
drivers, acionamentos, CLP´s,  etc. dos fabricantes mais 
expressivos do mercado mundial, devido aos diversos 
protocolos de comunicação (Ethernet, Profibus, Modbus, 
CanOpen, Interbus, DeviceNet, MPI, etc.).

- Possuem mais de 200 drivers disponíveis e oferecem a 
possibilidade de comunicação simultânea com 4 disposi-
tivos diferentes, tais como: CLP, inversores de freqüência, 
leitor de código de barra, entre outros.

- Nas versões com Windows CE, possibilitam utilizar um 
dos softwares de supervisão fornecidos com as IHM ( Movi-
con, Zenon ou Indusoft) ou outro como: In Touch, Elipse...

- Permitem a leitura de arquivos DOC, PDF, CSV, XLS, 
CAD...e podem ser usadas como Thin Client acessando via 
Web Browser outros aplicativos de supervisão, controle de 
estoque, sistemas de qualidade etc.

- Alguns modelos possuem CLP integrado com possibili-
dade de até 4 módulos expansão.
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Rua José Monteiro Filho, 486 | Jardim Três Marias
CEP 09750.140 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil
Telefone: 55 11 4125.6088  | Fax 55 11 4125.8811

Treinamentos
Orkan

 
  projetos ou manutenção de sistemas automatizados;

    
  nosso compromisso com a qualidade;

- Instrutores com experiência real dos temas abordados;

- Cursos externos com a mesma estrutura utilizada em      
   nossa sede.

Cursos 

- Programação e Operação de CLP´s – Controladores     
  Lógicos Programáveis;

- Programação e Operação de IHM´s – Interfaces     
  Homem Máquina;

- Supervisórios;

- Redes de Comunicação;

- Outros temas e equipamentos relacionados a               
  automação industrial.

Cursos Personalizados – Sua Fábrica em Foco

- Adequação dos conteúdos programáticos, locais e                     
horários de acordo com as necessidades do cliente;

- Condensação das informações sem prejuízo da 
qualidade, reduzindo o tempo despendido;

- Concentração nos temas com base nos equipa-
mentos instalados na fábrica e nas possibilidades 
futuras de ampliação;

- Apresentação dos temas focando as atribuições do 

- Otimização de tempo e custos decorrentes de 
treinamentos extensos.

Consulte-nos para mais informações:

Fone: 55 (11) 4125.6088
Acesse: www.orkan.com.br
 

* Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem qualquer aviso prévio

 

Treinamentos Orkan, 

na produtividade da sua empresa.


