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2     Alimentatore in CA para os Terminais PanelView Plus/PanelView Plus CE
Informazioni importanti per l'utente

Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle 
elettromeccaniche. Il documento "Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid 
State Controls" (pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l'Ufficio Commerciale Rockwell Automation locale o 
online all'indirizzo http://literature.rockwellautomation.com) descrive alcune importanti differenze tra 
apparecchiature a stato solido e dispositivi elettromeccanici cablati. A causa di queste differenze, e anche per 
la grande varietà di usi cui sono destinati le apparecchiature a stato solido, tutti i responsabili per l'utilizzo di 
questa apparecchiatura devono accertarsi che ciascuna applicazione sia indicata per l'utilizzo previsto.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali 
risultanti dall'uso o dall'applicazione dell'apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi contenuti nel presente manuale sono riportati a puro scopo illustrativo. A causa delle 
molte variabili e requisiti associati ad ogni particolare installazione, Rockwell Automation Inc. non può 
assumersi alcuna responsabilità civile o penale per l'uso effettivo basato su tali esempi e schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità sui brevetti in relazione all'uso di informazioni, 
circuiti elettrici, apparecchiature o software descritto in questo manuale.

Si vieta la riproduzione, parziale o totale, del contenuto di questo manuale senza previo consenso scritto di 
Rockwell Automation, Inc.

Le note riportate in questo manuale hanno lo scopo di evidenziare considerazioni in materia di prevenzione.

ADVERTÉNCIA
Segnala informazioni relative a modalità d'impiego o circostanze che, in un ambiente a 
rischio, possono provocare un'esplosione con conseguenti infortuni o morte, danni alle 
cose o perdita economica.

IMPORTANTE Segnala informazioni critiche per un'applicazione e una comprensione corretta del 
prodotto.

ATENÇÃO Segnala informazioni relative a modalità d'impiego o circostanze che, in un ambiente a 
rischio, possono provocare un'esplosione con conseguenti infortuni o morte, danni alle 
cose o perdita economica. I messaggi di attenzione aiutano a identificare pericoli, 
evitarli e riconoscerne le conseguenze.

PERIGO DE
CHOQUE

Le etichette possono essere posizionate all'esterno o all'interno dell'apparecchiatura 
(es. azionamento o motore) per informare della presenza di una tensione pericolosa.

PERIGO DE
QUEIMADURA Le etichette possono essere posizionate all'esterno o all'interno dell'apparecchiatura 

(es. azionamento o motore) per informare che la superficie può raggiungere 
temperature molto elevate.
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Ambiente e Gabinete

ATENÇÃO Ambiente e Gabinete

Este equipamento é adequado para ser usado somente em um ambiente 
industrial Grau 2 de Poluição, em aplicações de Categoria II de sobretensão 
(como definido na publicação da IEC 606641), em altitudes de até 2000 metros 
sem redução de capacidade.

Este equipamento é considerado um equipamento industrial Grupo 1, Classe A 
de acordo com a IEC/CISPR Publicação 11. Sem os devidos cuidados, podem 
haver dificuldades potenciais que assegurem a compatibilidade 
eletromagnética em outros ambientes devido à perturbação conduzida e 
irradiada.

Esse equipamento é fornecido como equipamento “tipo aberto”. Ele deve ser 
montado dentro de um gabinete adequadamente projetado para condições 
específicas de ambiente que estarão presentes e para evitar ferimentos 
pessoais resultantes do acesso às partes energizaas. O interior do gabinete 
deve ser acessível somente com uso de uma ferramenta. As seções 
subseqüentes dessa publicação podem conter informações adicionais sobre 
classificações específicas do tipo de gabinete necessárias para cumprir certas 
certificações de segurança do produto.

Consulte a Norma NEMA, publicação 250, e IEC, publicação 60529, quando 
aplicável, para as explicações sobre os graus de proteção fornecidos pelos 
diferentes tipos de gabinetes. Além disso, consulte as seções apropriadas 
nessa publicação e a publicação da Allen-Bradley 1770-4.1 (“Industrial 
Automation Wiring and Grounding Guidelines”), para as especificações 
adicionais sobre a instalação pertinentes a esse equipamento.
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Áreas Classificadas

As informações a seguir se aplicam ao operar esse equipamento nas áreas 
classificadas:

Os produtos são adequados para uso em áreas classificadas Classe 1, Divisão 2 Grupos A, B, C 
e D e em áreas não classificadas. Cada produto é fornecido com etiquetas de identificação que 
indicam o código de temperatura da área classificada. Ao combinar os produtos em um 
sistema, o código mais adverso de temperatura (menor número “T”) pode ser usado para 
ajudar a determinar o código de temperatura total do sistema. As combinações de 
equipamento no seu sistema estão sujeitas à investigação da autoridade local competente no 
momento da instalação.

ADVERTÉNCIA PERIGO DE EXPLOSÃO

• A substituição de componentes pode prejudicar a adequação para a Classe I, Divisão 2.

• Não substitua os componentes ou desconecte o equipamento, a menos que a 
alimentação esteja desligada ou a área seja não classificada.

• Não conecte ou desconecte os componentes, a menos que a alimentação esteja 
desligada ou a área seja não classificada.

• Este produto deve ser instalado em um gabinete.

• Toda a fiação deve estar em conformidade com a N.E.C. artigo 501-4 (b).
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Sobre o produto

Identificação do Componente

1 Fonte de Alimentação do módulo 2711P-RSACDIN

2 Indicador

3 Terra de 120/230 Vca

4 Conexões L2/N comuns de 120/230 Vca

5 Conexões L1 com alimentação de 20/230 Vca

6 Conexões de +24 Vcc

7 Conexões comuns de 24 V

ATENÇÃO
A fonte de alimentação 2711P-RSACDIN fornece alimentação suficiente de 
24 Vcc para um único PanelView Plus ou PanelView Plus CE. 

PanelView Plus

1

2

3
4

5
6

7

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
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Instalação da Fonte de Alimentação

1. Posicione a fonte de alimentação do módulo A em um trilho DIN B de 
35 x 7,5 mm (Cód. de peça A-B 199-DR1) em um ângulo de 30°. 
A fonte de alimentação deve ser montada na horizontal como mostrado.

2. Gire a fonte de alimentação do módulo no trilho DIN com a parte superior 
do trilho enganchado sob a borda na parte traseira da fonte de alimentação.

3. Pressione a fonte de alimentação do módulo para baixo no trilho DIN até 
nivelar. A guia de travamento (C) fará um barulho (click) quando estiver no 
lugar e travará a fonte de alimentação ao trilho DIN.

4. Se a fonte de alimentação do módulo não travar no lugar, use uma chave de 
fenda ou um dispositivo semelhante para mover a guia de travamento para 
baixo enquanto pressiona a fonte de alimentação nivelada no trilho DIN e 
soltar a guia de travamento para travar a fonte de alimentação no lugar. 
Se necessário, puxe para cima a guia de travamento para travar.

5. Conecte a fiação da fonte de alimentação como mostrado em “Fiação”.

ADVERTÉNCIA Se você conectar ou desconectar a fiação com a alimentação lateral de campo 
aplicada, um arco elétrico pode ocorrer. Isto pode causar uma explosão em 
instalações classificadas. Certifique-se de que a alimentação foi removida ou a 
área seja não classificada antes de continuar.

PanelView Plus

A

B

C
C

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
Pubblicazione 2711P-IN005C-PT-P - Marche 2007



Alimentatore in CA para os Terminais PanelView Plus/PanelView Plus CE     7
Fiação

Os terminais A, B e C são terminais de fornecimento de 120/230 V. Os terminais D, 
E e F estão disponíveis para a ligação serial da alimentação de 120/230 V para 
outras fontes de alimentação 2711P-RSACDIN.

Aperte os parafusos dos terminais com um torque de 0,5 - 0,6 Nm (5-7 lb-pol.) ao 
fazer as conexões.

1. Conecte a alimentação de 120/230 Vca à esquerda dos terminais nos 
conectores à esquerda do módulo conforme segue:

2. Conecte o terminal G ou J (+24 Vcc) ao terminal de +24 Vcc no 
PanelView Plus/PanelView Plus CE.

3. Conecte o terminal H ou I (+24 Vcc comum) ao terminal comum de +24 Vcc 
no PanelView Plus/PanelView Plus CE.

OBSERVAÇÃO: Os dois terminais restantes de 24 V devem permanecer 
desconectados.

IMPORTANTE A fiação de entrada e saída deve estar de acordo com os métodos de fiação 
da Classe I, Divisão 2, Artigo 501-4(b) do Código Elétrico Nacional e de acordo 
com a autoridade que possui a jurisdição.

Conecte Ao

Terra CA GR A

120/230 Vca comum L2/N B

Alimentação 120/230 Vca L1 C

ATENÇÃO
O comprimento total do fio para os terminais H, I, J e G não devem exceder 3 
m. Exceder 3 m de comprimento pode reduzir a imunidade a ruído.

 (GR) A

 (L2/N) B

(L1) C

F
G

E D

H

I

J

24V DC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

24V

COM

POWER

PanelView Plus
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Dimensões de Montagem

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN

A
B

2.0
(50)

1.2
(28)

3.7
(94)

2711P-RSACDIN
3.4H x 3.7W x 2.7D
(87H x 95W x 69D)

A = DIN rail
B = Secure DIN rail approximately every 200mm

3.2
(80)

3.4
(87)

Inches
(Millimeters)

PanelView Plus

POWER

A = Trilho DIN
B = Prenda o trilho DIN aproximadamente a cada 200 mm

Milímetros
(Polegadas)

3,7
(94)

3,4 A x 3,7 L x 2,7 P
(87 A x 95 L x 69 P)

3,2
(80)

3,4
(87)

1,2
(28)

2,0
(50)
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Indicador de Diagnóstico
A fonte de alimentação tem um indicador.

Especificações

Indicador Descrição

ON (verde) Tensão de saída é superior a 20,4 Vcc, mas inferior a 28 Vcc

OFF Nenhuma alimentação aplicada à fonte de alimentação.

A tensão de saída excedeu 35 Vcc e a proteção contra 
sobretensão desligou a unidade.

A corrente de saída é superior a 3 A.

Especificações de Entrada

Tensão Nominal de Alimentação 120 Vca, 47–63 Hz; 1,7 A máximo
230 Vca, 47–63 Hz; 1,1 A máximo

Faixa de Tensão 85-265 Vca

Corrente de Entrada 40 A típico, 1 CA ciclo @ Vin 265 Vca, 55 °C

Interrupção A tensão de saída ficará dentro da especificação quando a entrada 
cair para 1/2 ciclo @ 47 Hz, 85 Vca com carga máxima

Especificações de Saída

Tensão Nominal de Saída +24 Vcc SELV

Faixa de Tensão 20,4–27,6 Vcc (inclui ruído e 5% de ripple CA)

Corrente de Saída 3 A de montagem máxima horizontal

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN
POWER

PanelView Plus

Indicador de 
Alimentação

O indicador da alimentação está energizado (verde) quando a tensão na 
saída está entre 20,4 Vcc e 28 Vcc.
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Carga Mínima 50 mA

Proteção contra Sobretensão Saída internamente limitada à 35 Vcc. Desligue e ligue a 
alimentação para reenergizar.

Proteção contra Sobrecorrente Limite de corrente mínimo 3,2 A (107% mínimo)

Corrente de Fuga 0,5 mA rms máximo @ entrada e saída classificadas

Tensão de Isolação 2830 Vcc durante 1 segundo

Especificações Gerais

Montagem Horizontal em um trilho DIN.
Montagem em parede ou painel com kit de montagem em painel 
1794-NM1

Torque do Parafuso do Terminal 0,5 - 0,6 Nm (5-7 lb-pol.)

Dimensões Polegadas
Milímetros

3,4 A x 2,7 L x 2,7 P
87 A x 68 L x 69 P

Especificações Ambientais

Temperatura em 
Operação

IEC 60068–2–1 (Teste Ad, Frio em Operação)
IEC 60068–2–2 (Teste Bd, Calor Seco em Operação)
IEC 60068–2–14 (Teste Nb, Choque Térmico em Operação)
0 a 55 ºC (32 a 131 °F)

Temperatura de 
Armazenamento

IEC 60068–2–1 (Teste Ab, Sem Embalagem, Frio Fora de Operação)
IEC 60068–2–2 (Teste Bb, Sem Embalagem, Calor Seco Fora de 
Operação)
IEC 60068–2–14 (Teste Na, Sem Embalagem, Choque Térmico Fora 
de Operação)
-40 a 85 ºC (-40 a 185 °F)

Umidade Relativa IEC 60068–2–30 (Teste Db, Sem Embalagem, Amortecimento Fora 
de Operação)
5 a 95% sem condensação

Choque
Em Operação
Fora de Operação

IEC 60068–2–27 (Teste Ea, Choque Sem Embalagem)
30 g
50 g

Vibração IEC 60068–2–6 (Teste Fc, em Operação)
5 g @ 10–500 Hz

Imunidade ESD IEC 61000–4–2
4 kV descargas para contato
8 kV descargas para ar

Imunidade Irradiada RF IEC 61000–4–3
10 V/m com 1 kHz onda senoidal 80% AM de 30 MHz a 1000 MHz

Imunidade EFT/B IEC 61000–4–4
±2 kV @ 5 kHz nas portas de alimentação
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Pico de Imunidade Transiente IEC 61000–4–5
±1 kV linha a linha (DM) e ±2 kV linha a terra (CM) nas portas de 
alimentação ca

Imunidade Condutiva RF IEC 61000–4–6
10 Vrms com 1kHz onda senoidal 80% AM de 150 kHz a 80 MHz

Emissões CISPR 11
Grupo 1, Classe A (com o gabinete adequado)

Classificação do Tipo de Gabinete Nenhuma (estilo aberto)

Condutores de alimentação
Bitola do Fio

Categoria

12 gauge (4 mm2) máximo fio de cobre sólido ou trançado 
classificado a 75 °C ou superior
1,2 mm (3/64 polegadas) isolação máx.

1(1)

Certificação

(quando o produto é identificado)

Equipamento de Controle Industrial Listado C-UL-US UL para E.U.A 
e Canadá
C-UL-US UL Listado para Classe I, Divisão 2 Grupos A, B, C e D 
para

E.U.A. e Canadá

CE(2) União Européia 89/336/EEC, Diretriz EMC,
compatível com:
EN 61000–6–4, Emissões Industriais
EN 61326, Meas./Control/Lab., Especificações 

Industriais
EN 61000–6–2, Imunidade Industrial

CE(2) União Européia Diretriz 73/23/EEC, compatível com:
EN 61131–2, Controladores Programáveis

C–Tick(2) Lei de Radiocomunicações Australianas, compatível com:
AS/NZS 2064, Emissões Industriais

(1) Utilize essas informações sobre capacidade do condutor para planejar o roteamento do condutor. Consulte “Industrial 
Automation Wiring and Grounding Guidelines”, publicação 1770-4.1

(2) Consulte o link Product Certification na página: www.ab.com para as Declarações de Conformidade, Certificados e outros 
detalhes de certificação.
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Assistenza tecnica Rockwell Automation

Rockwell Automation offre informazioni tecniche sul Web a supporto dei propri prodotti. 
Collegandosi al sito http://support.rockwellautomation.com, è possibile consultare 
manuali tecnici, FAQ, note tecniche e applicative, programmi di esempio e collegamenti ai 
service pack dei software e utilizzare la funzione MySupport personalizzabile per sfruttare 
nel migliore dei modi questi strumenti.

Per un ulteriore livello di assistenza tecnica telefonica per l'installazione, la 
configurazione e la risoluzione dei problemi, sono disponibili i programmi di assistenza 
TechConnect. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore o il rappresentante 
Rockwell Automation di zona oppure visitare il sito Web di Rockwell Automation 
all'indirizzo http://support.rockwellautomation.com.

Assistenza per l'installazione
Se si riscontra un problema a un modulo hardware entro le prime 24 ore dall'installazione, 
si prega di consultare le informazioni contenute in questo manuale. Per il supporto 
iniziale, è possibile contattare anche un numero specifico dell'Assistenza Clienti.

Procedura di restituzione dei prodotti nuovi non funzionanti
Tutti i prodotti Rockwell sono sottoposti a rigidi collaudi per verificarne la piena 
funzionalità prima della commercializzazione. Tuttavia, se il prodotto non funziona e 
deve essere restituito, procedere come segue.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, TechConnect e VersaView sono marchi di Rockwell Automation, Inc.

I marchi non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive aziende.

Stati Uniti 1.440.646.3223
Lunedì – Venerdì, 8 – 17 EST

Fuori dagli Stati 
Uniti

Per qualsiasi problema di assistenza tecnica, si prega di contattare il 
rappresentante Rockwell Automation di zona.

Stati Uniti Rivolgersi al proprio distributore. Per completare la procedura di 
restituzione è necessario fornire al distributore il numero di riferimento 
dell'Assistenza Clienti (per ottenerne uno chiamare i recapiti telefonici 
citati sopra).

Fuori dagli Stati 
Uniti

Per la procedura di restituzione, si prega di contattare il rappresentante 
Rockwell Automation di zona.
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