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LinkMaster – OPC Bridging (Ponte entre Servidores) 
 
 

 
 
LinkMaster 
Código do Produto: LM3-LNKMS-NA00 
 
 
 
 
 
 

LinkMaster – A Melhor Forma Para Interligar Servidores OPC, criando uma ponte universal entre 
sistemas OPC. Além disso,o LinkMaster é um servidor OPC e um Servidor DDE, permitindo atuar como uma 
ponte entre sistemas DDE antigos e aplicações com interface OPC. 
 
O LinkMaster é uma aplicação eficiente e robusta que não necessita de nenhum conhecimento em 
programação, você pode criar as ligações simplesmente “arrastando e soltando”. Com funcionalidades como 
conversão de escala, controle de acesso, rastreamento de erro, otimização de escrita, permite o controle 
total do fluxo de dados e acesso a aplicação. 
 
O LinkMaster permite:  

• Troca de dados entre Servidores OPC diferentes. 
• Troca de dados entre dois equipamentos conectados ao mesmo Servidor OPC (dois drivers no 

mesmo Servidor). 
• Troca de dados de Servidor OPC para vários Servidores OPC. 
• Troca de dados entre CLPs e DCSs 

 

Controle a Transferência de Dados 
O “Link Group” é uma coleção de itens OPC que serão trocados entre servidores OPC a uma taxa 
determinada. Usando diversos grupos, o LinkMaster permite que você controle a frequência em que os 
dados serão transferidos de um servidor OPC para outro, podendo definir taxas de atualização diferentes 
conforme a necessidade. Enquanto um item pode precisar ser enviado bem rápido, outros itens de uma 
aplicação podem ser enviados de forma mais lenta. O benefício é reduzir o tráfego de rede e aumentar a 
disponibilidade. 
 
 

  
      LinkMaster como Ponte entre Servidores OPC        LinkMaster como Concentrador ou Gateway de 
Dados 
 
 
Licença: 
• Licenciamento por softkey. 
• Licença de demonstração gratuita, para avaliação, com funcionamento por 2 horas (reinicializável). 
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Características do Principais: 

• Configuração feita com recursos de: apontar, clicar, arrastar e soltar. 
• Redundância. 
• Compatível com OPC DA 1.0a, 2.05ª e 3.0. 
• Pode operar como um serviço do sistema operacional ou como um programa executável. 
• Controle de Acesso (Segurança) configurável. 
• Importação/Exportação de arquivos CSV. 
• Event Log (registro de eventos). 
• Conversão de Escala 

 
Sistemas Operacionais Suportados 

� Windows 7 Professional, Enterprise, and Ultimate 

� Windows Server 2008 R2 

� Windows Server 2008 

� Windows Vista Business, Enterprise, and Ultimate 

� Windows Server 2003 (Service Pack 2) 

� Windows XP Professional (Service Pack 2) 

 
Computador - configuração mínima  

� CPU 2.0 GHz 
� 1 GB de RAM 
� 180 MB de espaço livre no disco rígido 
� Cartão para rede ethernet  

 
Ferramentas incluídas com o LinkMaster (grátis): 

� OPC Quick Client (Cliente OPC para teste) 

 
 


