13020003 – Compatibilidade de Software Rockwell Automation®
Questão



Como posso saber se meu sistema operacional é compatível com um Software Rockwell
Automation?
Como consigo saber se um módulo é compatível com uma versão de Software?

Resposta
No site da Rockwell Automation é possível verificar a compatibilidade entre softwares e sistemas
por meio do link abaixo:
Compatibilidade e Downloads
Essa página serve para auxiliar os usuários de itens Rockwell a avaliar a compatibilidade entre
produtos, bem como seu Firmware, softwares associados, drivers, downloads e demais utilidades.
Na mesma página existe a possibilidade de comparar produtos, onde podemos cruzar informações
entre os produtos e verificar sua compatibilidade.
Como exemplo, vamos utilizar o módulo 1756-L72S, verificando as possíveis versões do Studio
5000 (RSLogix 5000 Designer) compatíveis e qual versão de Firmware é compatível com a versão do
Software.
Para isso vamos seguir os passos abaixo:
1 – Acesse a página de Compatibilidade e Downloads colocada acima:

2 – Clique no link “Compare Products”.

3 – Na nova página que abriu, digite o código do módulo, escolha a versão do Firmware.

Vamos escolher a versão 28.011 do Firmware.
4 – Vamos agora escolher a versão do Studio 5000, por meio do Studio 5000 Logix Designer.

Vamos escolher a versão 27.00.00.

5 – A página vai ficar da seguinte maneira:

Clique em COMPARE.
6 – Uma página com a matriz de compatibilidade será aberta da seguinte maneira:

Percebemos que o módulo não é compatível com essa versão de Software (podemos verificar os status de
compatibilidade no final da página). Sendo assim, não será possível utilizar um módulo 1756-L72S v.
28.012 na versão 27.00.00 do Studio 5000.
7 – Vamos agora alterar a versão do Studio 5000 para atender a versão de Firmware do módulo 1756L72S, para isso vamos abrir as opções de versão do software:

Ao clicar na versão desejada (vamos utilizar a versão 28.02.01), a página é atualizada com a resposta em
relação a compatibilidade.
8 – A página ficará da seguinte forma:

Percebemos que agora que existe compatibilidade entre o módulo e o software. Sendo assim, para a
programação de uma CPU 1756-L72S, seria necessário utilizar o Studio 5000 na versão 28.02.01.

Para a compatibilidade entre Software e Sistema Operacional, podemos abrir a janela de Sistema
Operacional e verificar a compatibilidade.
Como exemplo, podemos verificar a compatibilidade com o Windows 10, como abaixo:

Perceba que não existe compatibilidade entre o Studio 5000 com o Windows 10.
Ao abrir a janela do Windows 7 podemos perceber a compatibilidade garantida com Windows 7 Home
Premium SP1 32-bit e o Windows 7 Professional SP1 (64-bit).

