
Treinamento – PROJECT+ 3.2 
Projeto e especificação de estações de Automação 



Fazer download do software diretamente do site da Phoenix Contact. 



Após a instalação, abra o programa. 



Ao iniciar um projeto é necessário saber qual tecnologia de hardware 
será usado. 

 
 
 
 

AXIOLINE: Sistema de conexão Push-IN, cada módulo possui seu próprio terminal de alimentação, os módulos 
são interligados através de um conector T instalado no leito do trilho, possui módulos  de alta concentração de 
pontos ex: 64 conexões em apenas 53mm de largura e módulos híbridos com entradas e saídas digitais e 
entradas e saídas analógicas. 

PLCnext com AXIOLINE: Esta PLC possui o conceito de Open Source e é programado através do software 
PCWORX Engeneering . 

Controladores AXIOLINE: Controladores AXC 1050 e AXC 3050 programados através do PCWORX. 

Acopladores de Rede AXIOLINE: Remotas IOs a serem integradas a controladores Phoenix Contact ou de outros 
fabricantes. Disponíveis nos mais diversos protocolos. 

 
 
 
 

INLINE: Sistema de conexão à mola, os módulo são acoplados em série sendo que a cada 8A de consumo do 
barramento é necessário a inserção de um cartão de alimentação, possui módulos  da família ECO, com  
funcionalidades básicas e altamente competitivos. 

PLCnext com INLINE: Esta PLC possui o conceito de Open Source e é programado através do software PCWORX 
Engeneering e a ele é acoplado um adaptador de barramento AXIOLINE para INLINE.   

Controladores INLINE: Controladores ILC 131, 151, 171 e 191 ETH, programados através do PCWORX. 

Acopladores de Rede INLINE: Remotas IOs a serem integradas a controladores Phoenix Contact ou de outros 
fabricantes. Disponíveis nos mais diversos protocolos. 



Ambientes de navegação. 

Ambiente onde é possível inserir o tipo de sinal e o 

número de IOs necessários. Desta forma o software irá 

inserir automaticamente os módulos bem como o cartão 

de alimentação de barramento se necessário. 



Ambientes de navegação. 

Ambiente onde é possível ter uma visão geral das 

estações de controladores e remotas do projeto com seu 

respectivas quantidades e tipos de IOs. 



Ambientes de navegação. 

Ambiente onde é gerada a lista de componentes com suas respectivas quantidades e 

preço. Pode ser apresentada do projeto todo ou de cada estação individualmente. 



Ferramentas. 

New Station – Criar uma nova estação. 

Duplicate station – Duplicar estação já criada. 

Copy image to clipboard – Possui a opção de copiar a estação com dimensionais e 

nome dos dispositivos ou somente o barramento de hardware. 



Informações que aparecerão na impressão do documento final. 



Declarar o tipo de sinal e número de IOs necessários. 



Declarar manualmente o hardware ao barramento. 



Alterar manualmente o modelo de hardware sugerido. 



Filtro para hardware dedicado a condições extremas de temperatura. 



Alterar o tipo de sinal de entrada ou saída do módulo. 



Personalizar a lista de hardwares disponíveis ou sugeridos. 

Quando instalado o software, seu padrão de configuração é a disponibilidade de todos os 

modelos de hardwares, porém devido a estratégia comercial e de estoque é interessante 

personalizar esta lista de forma que os hardwares do projeto sejam a melhor opção de custo e 

benefício. 

Esta lista fica localizada no local abaixo indicado: 



Personalizar a lista de hardwares sugeridos ou disponíveis. 

Para editar é necessário criar uma cópia e depois salvar esta substituindo a original. 

Na coluna “released” digitar True para os dispositivos ativos e False para desativa-los. 

 

 

 

 

 

OBS: Já temos uma lista preparada, que será enviada juntamente com esse material. 

 

 



Carregar a lista de preço dos hardwares. 

Preparamos uma lista padrão que pode ser personalizada de acordo sua política comercial.  

O formato das informações devem ser mantidas, para que o arquivo fique compatível. 

Sugerimos salvar a lista de preço no local indicado abaixo. 

 

 

 

 

 



Impressão pra proposta final com desenho, lista de itens e preços. 



Impressão pra proposta final com desenhos, lista de itens e preços. 
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