
Instruções de instalação

Tradução das instruções originais
440G-LZ Chave de segurança de travamento de proteção
Códigos de catálogo 440G-LZS20SNLJ, 440G-LZS20SNRJ, 440G-LZS20UNLJ, 440G-LZS20UNRJ, 440G-LZS21SPLA, 440G-LZS21SPLB,
440G-LZS21SPLH, 440G-LZS21SPRA, 440G-LZS21SPRB, 440G-LZS21SPRH, 440G-LZS21STLA, 440G-LZS21STLB, 440G-LZS21STLH, 440G-LZS21STRA,
440G-LZS21STRB, 440G-LZS21STRH, 440G-LZS21UPLA, 440G-LZS21UPLB, 440G-LZS21UPLH, 440G-LZS21UPRA, 440G-LZS21UPRB, 440G-LZS21UPRH, 
440G-LZS21UTLA, 440G-LZS21UTLB, 440G-LZS21UTLH, 440G-LZS21UTRA, 440G-LZS21UTRB, 440G-LZS21UTRH

Resumo das alterações
Esta publicação contém informações novas e atualizadas conforme 
indicado na tabela abaixo.

Introdução

Figura 1 - Visão geral do conjunto

Esta chave de travamento de proteção 440G-LZ é destinada a uso em 
protetores que foram projetados para ser rígidos, sem flexibilidade. 
É necessário o desligamento mecânico e uma trava montada 
separadamente (por exemplo, magnética, mecânica).

O pessoal qualificado deve instalar a chave de acordo com estas 
instruções.

ATENÇÃO: Leia este documento e os documentos listados em 
Recursos adicionais sobre a instalação, configuração e operação 
do equipamento antes de instalar, configurar, operar ou realizar a 
manutenção do produto. Os usuários devem familiarizar-se com 
as instruções de instalação e a fiação e os requisitos de todos os 
códigos, leis e normas aplicáveis.

As atividades, inclusive instalação, ajustes, comissionamento, 
uso, montagem, desmontagem e manutenção, devem ser 
realizadas por pessoal treinado adequadamente de acordo com o 
código de prática aplicável.

Se este equipamento for usado de forma não especificada pelo 
fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento poderá ser 
prejudicada.
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ATENÇÃO: Não tente instalar este dispositivo a menos que as 
instruções de instalação tenham sido estudadas e 
compreendidas. Este documento funciona como um guia para 
uma instalação típica e as traduções estão disponíveis em 
rok.auto/literature. Um manual do usuário também está 
disponível (consulte Recursos adicionais na página 5 para obter 
mais informações).

ATENÇÃO: Após a instalação, verifique se não existe a 
possibilidade de o atuador ser levantado acima do parafuso de 
travamento estendido. A adesão às instruções de manutenção 
recomendadas faz parte da garantia.

Parafuso de travamento

Atuador

Corpo da chave

Suporte de fixação 
do Atuador

Código QR

Guia de 
alinhamento

https://rok.auto/literature


440G-LZ Chave de segurança de travamento de proteção
Este dispositivo é destinado a fazer parte do sistema de controle 
relacionado à segurança da máquina. Antes da instalação, uma 
apreciação de risco deve ser realizada para determinar se as 
especificações do dispositivo são adequadas para todas as 
características ambientais e operacionais previsíveis do aplicativo. 
Consulte Especificações na página 4 para obter informações sobre 
certificação e classificações.

Use parafusos, cavilhas ou porcas apropriados que sejam compatíveis 
com ferramentas para montar a chave e os atuadores de forma a evitar 
o risco de adulterações. Não exceda o torque nas ferramentas de 
montagem.

Instalar a chave
Figura 2 - Corpo e atuador da chave

Figura 3 - Possibilidades de montagem do atuador

Questões sobre a instalação
Figura 4 - Orientação da chave montada

Distância mínima entre as chaves
Se duas chaves 440G-LZ forem montadas perto uma da outra, os dois 
campos indutivos interagirão causando interferências, o que resultará 
em falhas incômodas e funcionamento falso.

Um mínimo absoluto de 200 mm (8 pol.) deve ser utilizado para 
ajudar a conseguir o funcionamento correto.

A restrição se aplica se uma chave 440G-LZ estiver montada próxima 
à chave de travamento de proteção TLS-Z e à chave 440N-Z 
SensaGuard™.

Figura 5 - Distância mínima entre as chaves

Figura 6 - Quatro direções de abordagem

ATENÇÃO: Para a chave, o atuador e o suporte de fixação 
do atuador:

• Só use os furos de montagem designados.
• Nunca os fure nem os use para apoiar outras estruturas como 

eletroduto, cabos ou outro hardware.

Para uma instalação adequada, no 
mínimo dois elementos de fixação 
devem ser utilizados, e pelo menos um 
deles deve ser fixado no topo da 
sequência de orifícios mais próximo da 
curva do suporte de fixação do atuador.

2 x M5/M6 CSK

3 x M5 

O parafuso de travamento deve 
sempre entrar primeiro no suporte 
de montagem do atuador.

200 mm (7.87 in.) minimum

1

2

4

3

Alinhe os triângulos brancos

0,4 N•m
2 x T10

Parafusos Torx
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440G-LZ Chave de segurança de travamento de proteção
Alinhamento do atuador (três métodos)
• Pela lacuna de confguração (G) 

2,5 mm (0,09 pol.) [0 a 5 mm (0 a 0,19 pol.)]

• Pelo alinhamento d o  furo de monltagem (H)
6,5 mm (0,25 pol.) [4 a 9 mm (0,15 a 0,35 pol.)] 

• Pelo uso do guia de alinhamento ( )

Liberação manual/a uxiliar
A operação da liberação auxiliar causa uma condição de falha.

Para reiniciar a chave, desligue-a e ligue-a novamente.

Figura 7 - Operação de liberação manual [mm (pol.)]

Figura 8 - Dimensões [mm (pol.)]

Veja a publicação 440G-UM001, para configurar atuadores únicos.

IMPORTANTE Pode ser mais fácil alcançar o alinhamento do atuador 
montando apenas o suporte de fixação do atuador em 
primeiro lugar no protetor/porta e, depois, encaixar o 
atuador ao seu suporte de fixação.

Não é possível estender mecanicamente o parafuso de 
bloqueio durante a instalação, isso só pode ser feito 
eletricamente (veja Comissionamento na 
publicação 440G-UM001).

ATENÇÃO:  Após a instalação, certifique-se de que não existe a 
possibilidade de o atuador ser levantado acima do parafuso de 
travamento estendido.

 Após a instalação, certifique-se de que não há qualquer 
possibilidade de colisão quando o atuador se aproximar do corpo 
da chave.

G

H

2,5 (0,098) 
diâm.

25
(0,98)

50
(1,97)

22,5
(0,89)

45 (1,77)
8

(0,31)

10
(0,39)

22,9
(0,90)

140 (5,51)
10

(0,39)

9,5
(0,37)

9,525
(0,37) diâ.

22,5
(0,88)

134,5 (5,29)

33
(1,29)

2 x 5,5
(0,22) diâ.

65
(2,56)

6 x 6,35
(0,25) diâ.

25 (0,98)
12,5
(0,5)7

(0,28)

25,4
(1,0)

47
(1,85)

40
(1,57)

40 (1,57)

3
(0,12)

51,5 (2,03)
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440G-LZ Chave de segurança de travamento de proteção
Conexões

O conjunto de cabos recomendado é o código de catálogo 
889D-F8AB-2 (2 m [6,5 pés]). Para comprimentos adicionais, 
substitua o 2 por 5 (5 m [16,4 pés]) ou 10 m (32,8 pés) para 
comprimentos de cabo padrão.

O conjunto de cabos recomendado é o código de catálogo 
889D-F5AC-2 (2 m [6,5 pés]). Para comprimentos adicionais, 
substitua o 2 por 5 [5 m (16,4 pés)] ou 10 [10 m (32,8 pés)] para 
comprimentos de cabo padrão.

O conjunto de cabos recomendado para uso com o ArmorBlock® 
Guard Safety I/O é o código de catálogo de 2 m (6,5 pés) 
889D-F5ACDM-2. Substitua o 2 por 0M3 [0M3 (0,98 pés)], 
1 [1 m (3,28 pés)], 5 [5 m (16,4 pés)] ou 10 [10 m (32,8 pés)] para 
comprimentos de cabo padrão.

Especificações

Tabela 1 - Micro de 8 pinos (M12) ou versão a cabo

Cor Função Pino

Branco Aux 1

Marrom 24V DC+ 2

Verde Travar 3

Amarelo Segurança B+ 4

Cinza Segurança A 5

Rosa Segurança B 6

Azul Gnd/0V 7

Vermelho Segurança A+ 8

Tabela 2 - Micro de 5 pinos (M12)

Pino Cor Função

1 Marrom +24

2 Branco
Saída 1 de dispositivo de 
chaveamento do sinal de 

saída de segurança

3 Azul 0 V

4 Preto
Saída 2 de dispositivo de 
chaveamento do sinal de 

saída de segurança

5 Cinza Comando de trava

2   24V DC+

1   Aux 
7   0V
6   Segurança B

3   Comando de trava
8   Segurança A+
4   Segurança B+

5   Segurança A

      Entalhe

5

4
3

1

2

Tabela 3 - Padrões/certificações

Atributo Valor

Padrões IEC 60947-5-3, IEC 60947-5-1, IEC 61508, EN ISO 13849-1, 
IEC 62061, ISO 14119, UL 508

Classificação de segurança
(Detecção da porta do protetor e 
monitoração de trava)

PLe categoria 4 de acordo com ISO 13849-1, SIL 3 de acordo 
com IEC 61508 e IEC 62061

Dados de segurança funcionais
(Detecção da porta do protetor e 
monitoração de trava)

PFHd: 9.1 x 10-10; o canal duplo de intertravamento pode ser 
adequado para utilização em aplicação até PLe (de acordo 
com a norma ISO 13849-1) e para o uso até sistemas SIL 3 
(de acordo com a norma IEC 62061 e IEC 61508) dependendo 
das características da aplicação. 
Tempo de missão/PTI: 20 anos

Certificações Etiqueta CE para todas as diretrizes vigentes   da União 
Europeia, c-UL-us (UL 508), TÜV, C-Tick

Tabela 4 - Características operacionais

Atributo Valor

Torque para montagem de chave e 
suporte de fixação do atuador de M5 2 N•m (17,7 lb.pol.) máx.

Bloqueio de inserção do parafuso para 
a certeza de travamento e manutenção 
da força

5 mm (0,19 pol) no mínimo, máximo. de 10 mm (0,39 pol)

Tolerância de alinhamento do parafuso 
de travamento X, Y, Z ±2,5 mm (0,09 pol.) máx.

Força de retenção Fmáx (EN/ISO 14119) 1690 N

Força de retenção Fzh (EN/ISO 14119) 1300 N

Corrente máxima de saída (cada saída) 200 mA

Consumo de energia em repouso, 
bloqueado ou desbloqueado 2,5 W

Corrente do sinal de bloqueio Sinal de 3,5 mA na fiação verde de bloqueio/desbloqueio

Corrente de pico e duração na ativação ou 
após operação de bloqueio/desbloqueio 400 mA/100 ms

Tensão de operação Ue 24 Vcc +10% / -15% Classe 2 SELV 

Frequência máxima de ciclos de 
funcionamento 0,2 Hz 

Tempo de permanência entre bloqueio/
desbloqueio subsequente 2,5 s

Tempo de resposta (desenergizado) 100 ms primeira chave, 50 ms adicional para cada chave

Tempo de risco 100 ms (de acordo com a IEC 60947-5-3)

Hora de início (disponibilidade) 5 s

O comprimento máximo de uma cadeia 
de chaves 10 km (6,2 mi) (1)

(1) Dependendo do cabo/conexão/tempo de resposta requerido

Categoria de utilização (IEC 60947-5-2) DC-13 24 V 200 mA

Isolamento da tensão Ui (IEC 60947-1) 75 V

Tensão de resistência de impulso Uimp 
(IEC 60947-1) 1 kV

Grau de poluição (IEC 60947-1) 3

Liberação manual (auxiliar) Integrado

Classe de proteção (IEC 61140) Classe II

Vida mecânica 500.000 ciclos 

Tabela 5 - Saídas (porta do protetor fechada e trancada) 

Atributo Valor

Saídas de segurança 2 x PNP, 0,2 A máx / ON (+24 Vcc)

Saídas auxiliares 1 x PNP, 0,2 A máx / Desenergizado (0 Vcc)
4 Publicação da Rockwell Automation 440G-IN011C-PT-P - Fevereiro 2020



440G-LZ Chave de segurança de travamento de proteção
Indicadores do diodo emissor de luz (LED) de status/diagnóstico operacional
A chave possui dois pares de LEDs. Os LEDs de status são verdes e os LEDs de diagnóstico vermelhos.

Explicação do código de catálogo Recursos adicionais
O código QR na chave fornece um link para a publicação 
440G-UM001.

Você pode visualizar ou baixar publicações em rok.auto/literature.

Tabela 6 - Ambiental

Atributo Valor

Temperatura em operação 0 a 55 °C (32 a 131 °F)

Temperatura de armazenamento -25 a +75 °C (-13 a +167 °F)

Umidade em operação 5 a 95% relativa

Grau de proteção do gabinete de ingresso NEMA 3, 4X, 12, 13, IP66, IP67, IP69k

Choques e vibrações IEC 60068-2-27: 30 g, 11 ms/IEC 60068-2-6: 10 a 55 Hz

Higiênico ISO 14159:2004 e EN 1672-2005 (para a parte da máquina 
que é definida como “área de respingo de alimentos”)

Jato de líquido Fluidos de jato de líquido com base em hidróxido de sódio

Radiofrequência / EMC IEC 60947-5-3, FCC-1 (Partes 18 e 15), R&TTE

Tabela 7 - Geral

Atributo Valor

Materiais ABS, travamento do parafuso e suporte de fixação 304 aço inoxidável

Chave/atuador do peso
• Chave: 400 g (14,1 oz)
• Atuador 150 g (5,3 oz)
• Suporte de montagem do atuador 60 g (2,1 oz)

Tipo de proteção Curto-circuito, limitação de corrente, sobrecarga, polaridade reversa, 
sobretensão (até 60 V máx.), encerramento/reiniciar térmico

Alimentação para travar versões
Porta/status 
da proteção

Comando 
de bloqueio

Entrada 
OSSD Status da trava Status do LED

Status 
de OSSD

Força energizada e comando 
de trava desenergizado Aberto ou fechado Desligado Desenergizado 

ou energizado Desbloqueado Pisca 6 x verde e depois vermelho sólido Desligado

Comando de trava ativado e porta aberta Aberto On Desenergizado 
ou energizado Desbloqueado Luz verde rápida Desligado

Comando travar ativado e porta fechada Fechado On Desligado Bloqueado Luz verde lenta Desligado

Comando travar ativado e porta fechada Fechado On On Bloqueado Verde constante On

Alimentação para liberar versões
Porta/status 
da proteção

Comando de 
desbloqueio

Entrada 
OSSD Status da trava Status do LED

Status 
de OSSD

Energizar com a porta aberta Aberto Desligado Desenergizado 
ou energizado Desbloqueado

Pisca 6 x verde, depois pisca 1 x 
vermelho seguido por uma luz 

verde rápida
Desligado

Energizar com a porta fechada Fechado Desligado Desligado Bloqueado
Pisca 6 x verde, depois pisca 1 x 
vermelho seguido por uma luz 

verde lenta
Desligado

Energizar com a porta fechada 
e a entrada OSSD ativa Fechado Desligado On Bloqueado Pisca 6 x verde, depois pisca 1 x 

vermelho, seguido por verde sólido On

Comando de desbloqueio ativado 
e porta fechada ou aberta Aberto ou fechado On Desenergizado 

ou energizado Desbloqueado Vermelho constante Desligado

440G-LZS 21 S P R H
a b c d e

a b c
Saídas

(Segurança/auxiliar) Código do Atuador Tipo Auxiliar
Código Descrição Código Descrição Código Descrição

20 Segurança dupla, 
sem aux. S Código padrão N Sem auxiliar 

(modelo de 5 pinos)

21 Segurança dupla, 
um auxiliar U Código único P Auxiliar - status 

de bloqueio

T Auxiliar - proximidade 
da porta

d e
Tipo de trava Tipo de conexão

Código Descrição Código Descrição
R Alimentação para liberar A Cabo de 3 m (9,8 pés)

L Alimentação para travar B Cabo de 10 m (32,8 pés)

H M12 de 8 pinos

J M12 de 5 pinos

Recurso Descrição

Manual do usuário da chave de proteção 
440G-LZ, publicação 440G-UM001

Fornece orientações gerais para a instalação 
de chaves de bloqueio de proteção.

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines, publicação 1770-4.1 

Fornece orientações gerais para instalar um 
sistema industrial Rockwell Automation®.

Site de certificações de produto, 
rok.auto/certifications

Fornece declarações de conformidade, 
certificados e outros detalhes de certificação.
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Tampa traseira

Suporte Rockwell Automation
Use os seguintes recursos para acessar as informações de suporte.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários ajudarão a fazer com que a documentação se adéque melhor às suas necessidades. Se você tiver alguma sugestão sobre como 
melhorar este documento, preencha o formulário Como estamos nos saindo? em 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

Centro de suporte técnico Artigos da base de conhecimento, vídeos tutoriais, FAQs, chats, 
fóruns de usuários e atualizações de notificações do produto. https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Números de telefone do suporte 
técnico local

Localize o número de telefone para o seu país. http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Códigos de discagem direta
Encontre o código de discagem direta para o seu produto. 
Utilize o código para direcionar sua chamada diretamente para 
um engenheiro de suporte técnico.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Literature Library Instruções de instalação, manuais, folhetos e dados técnicos. http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

Product Compatibility and Download 
Center (Centro de download e 
compatibilidade de produtos - PCDC)

Obtenha ajuda sobre quais produtos combinam, verifique 
funcionalidades e capacidades e encontre firmware associado. http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 

No fim do ciclo de vida, esses equipamentos devem ser coletados 
separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.
Allen-Bradley, ArmorBlock, Guardmaster, Rockwell Automation, Rockwell Software, SensaGuard são marcas registradas da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

A Rockwell Automation mantém informações ambientais atuais do produto em seu site em https://www.rockwellautomation.com/it-it/company/about-us/integrity-sustainability/product-environmental-compliance.html.

Publicação 440G-IN011C-PT-P - Fevereiro 2020
Copyright © 2020 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.
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