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Informações importantes para o usuário
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre a instalação, configuração e operação deste 
equipamento antes de instalar, configurar, operar ou realizar a manutenção deste produto. Os usuários devem se familiarizar com as 
instruções de instalação e fiação, além dos requisitos de todos os códigos, leis e padrões aplicáveis.

Atividades que incluam a instalação, ajustes, ativação, utilização, montagem, desmontagem e manutenção devem ser executadas por 
pessoal adequadamente treinado de acordo com o código de prática aplicável.

Se este equipamento for usado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser 
inutilizada.

Em nenhum evento a Rockwell Automation, Inc. será responsável ou propensa por danos indiretos ou consequentes do uso ou 
aplicação deste equipamento.

Os exemplos e diagramas apresentados neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido às muitas variáveis e especificações 
associadas a qualquer instalação particular, a Rockwell Automation, Inc. não pode aceitar responsabilidade ou obrigações pelo uso 
real baseado nos exemplos e diagramas.

A Rockwell Automation, Inc. não assume responsabilidade de patente quanto ao uso de informações, circuitos, equipamentos ou 
softwares descritos neste manual.

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste manual sem permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.

Ao longo deste manual, quando necessário, usamos observações para alertá-lo sobre as considerações de segurança.

Etiquetas também podem estar sobre ou dentro do equipamento para fornecer precauções específicas.

ADVERTÊNCIA: Identifica as informações sobre práticas e circunstâncias que possam causar explosões em área 
classificada, que podem resultar em ferimentos pessoais ou morte, danos à propriedade ou perda econômica.

ATENÇÃO: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que podem resultar em ferimentos 
pessoais ou morte, danos à propriedade ou perda econômica. O símbolo de atenção ajuda você a identificar e 
evitar um perigo e reconhecer as consequências.

IMPORTANTE Identifica informações importantes para a correta aplicação e compreensão do produto.

PERIGO DE CHOQUE: Os rótulos podem estar sobre ou dentro do equipamento (por exemplo, um inversor ou 
motor) para alertar as pessoas da presença de tensão perigosa.

PERIGO DE QUEIMADURA: Os rótulos podem estar sobre ou dentro do equipamento (por exemplo, um inversor 
ou motor) para alertar as pessoas que as superfícies podem atingir temperaturas perigosas.

PERIGO DE ARCO ELÉTRICO: As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele, por exemplo, em um 
centro de controle de motores, para alertar as pessoas quanto a arco elétrico potencial. Arcos elétricos causam 
ferimentos graves e morte. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) adequados. Siga TODOS os requisi-
tos da regulamentação quanto a práticas seguras de trabalho e para equipamentos de proteção individual (EPI).
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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Precauções de instalação
Leia e siga estas precauções antes de instalar o computador.

Informações ambientais e sobre o gabinete

Diretrizes da União Europeia
Este computador atende aos requisitos das Diretrizes da União Europeia quando instalado 
dentro da União Europeia ou de regiões do EEA e tem a identificação CE. Uma cópia da 
declaração de conformidade está disponível em http://www.rockwellautomation/certification.

Para atender aos padrões EN 55022 e EN 55024, use o seguinte para os tipos de cabos.

ATENÇÃO: Este equipamento deve ser usado em um ambiente industrial de grau de poluição 2, em aplicações 
de sobretensão de Categoria II (como definido na IEC 60664-1), em altitudes de até 2000 m (6561 pés) sem 
redução de capacidade.

Este equipamento é considerado um equipamento industrial de Grupo 1, Classe A de acordo com a 
IEC/CISPR 22. Sem as precauções adequadas, pode haver dificuldades com a compatibilidade eletromagnética 
em outros ambientes por causa de perturbações conduzidas e radiadas.

Este equipamento é fornecido como um equipamento de tipo aberto. Para atender aos requisitos de 
regulação, o computador deve ser instalado em um gabinete adequadamente projetado para as condições 
ambientais que podem estar presentes e adequadamente projetado para prevenir ferimentos pessoais 
resultantes da possibilidade de acesso a partes energizadas. O interior do gabinete deve ser acessível somente 
com o uso de uma ferramenta. 

Todos os computadores com tela 6181X-12 são enviados com uma moldura vedada para atender às 
classificações NEMA, tipo UL e IEC especificadas somente quando montados em um painel ou gabinete com 
uma classificação equivalente. 

Além desta publicação, consulte:

• Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publicação 1770-4.1, para obter mais 
especificações de instalação

• NEMA 250, UL 50 e IEC 60529, conforme aplicável, para explicações sobre os graus de proteção 
fornecidos por gabinetes

ATENÇÃO: Para cumprir com as normas EN 55022 e EN 55024, todos os cabos de E/S deve ter menos de 30 m 
(98,42 pés) e ser usados apenas em ambientes fechados. Esses cabos não podem sair do edifício em nenhum 
ponto e não podem se conectar diretamente a cabos no exterior do edifício.

Tipo de cabo Atributo obrigatório Tipo de cabo Atributo obrigatório

LAN Blindado ou sem blindagem DP Blindado

USB Blindado VGA Blindado

RS-232 serial Blindado Alimentação CC Sem blindagem

DVI Blindado
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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Áreas classificadas
Este equipamento é adequado para estas categorias de localização.

Modelo do 
computador

Nº de Cat. Região Classificação Faixa de 
temperatura

Sem tela(1)

(1) O seguinte se aplica somente aos modelos sem tela em aplicações ATEX e IECEx:
Programação de limitações (U)
Para EPL Gc, o computador industrial deve ser completamente instalado em um gabinete que proporcione um grau de proteção mínimo de IP54

e ser usado em uma área com grau de poluição não maior do que 2. Para EPL Dc, uma proteção mínima de IP6x é necessária. Além disso, 
o gabinete também deve cumprir os requisitos de gabinete aplicáveis das normas EN/IEC 60079-0: 2012/2011, EN/IEC 60079-15: 2010 e 
EN/IEC 60079-31: 2014/2013.

As portas USB não devem ser usadas, a menos que a área seja considerada não classificada. Nenhuma outra porta ou conexão deve ser 
desconectada, a menos que a área seja considerada não classificada.
O usuário deve consultar a publicação 6181X-UM001, Industrial Computers for Hazardous Locations User Manual, em relação à instalação 
correta do computador industrial.

6181X-NPXPDC, 
6181X-NPW7DC

Estados Unidos Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 70 °C(3)

(-4 °F < Ta < 158 °F)Classe I, Zona 2, IIC, T4

Canadá Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4

Classe I, Zona 2, IIC, T4

Europa ATEX II 3 GD, Ex nA IIC Gc, Ex tc IIIC Dc

Global/IECEx Ex nA IIC Gc, Ex tc IIIC Dc

Tela (12 pol.)(2)

(2) O seguinte se aplica somente aos modelos com tela em aplicações ATEX e IECEx: 
Condições especiais para utilização segura (X)
Para EPL Gc, o computador industrial deve ser instalado na parede de um gabinete que proporcione um grau de proteção mínimo de IP54 e ser 

usado em uma área com grau de poluição não maior do que 2. Para EPL Dc, uma proteção mínima de IP6x é necessária. Além disso, o gabinete 
também deve cumprir os requisitos de gabinete aplicáveis das normas EN/IEC 60079-0: 2012/2011, EN/IEC 60079-15: 2010 e EN/IEC 60079-31: 
2014/2013.

A temperatura de serviço do gabinete no qual o modelo com tela 6181X-12T está instalado não pode ultrapassar 70 °C (158 °F) quando o usuário 
considerar o aquecimento de todas as outras fontes de calor dentro do gabinete.

As portas USB não devem ser usadas, a menos que a área seja considerada não classificada. Nenhuma outra porta ou conexão deve ser 
desconectada, a menos que a área seja considerada não classificada.
O usuário deve consultar a publicação 6181X-UM001, Industrial Computers for Hazardous Locations User Manual, em relação à instalação 
correta do computador industrial.

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

Estados Unidos Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 55 °C
(-4 °F < Ta < 131 °F) 
(lado da tela)

-20 °C < Ta < 70 °C 
(-4 °F < Ta < 158 °F) 
(parte traseira)(3)

(3) Os computadores sem tela inteiros e a parte traseira dos computadores com tela devem ser montados em um local de acesso restrito.

Classe I, Zona 2, IIC, T4

Canadá Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4

Classe I, Zona 2, IIC, T4

Europa ATEX II 3 GD, Ex nA nC IIC T4 Gc, 
Ex tc IIIC T135° Dc

Global/IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc, Ex tc IIIC T135 °C Dc
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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A declaração a seguir aplica-se quando o computador é utilizado em uma área classificada.

Superfícies quentes

Localização de acesso restrito
Verifique se os locais de acesso restrito para o equipamento atendem às seguintes condições:

• O acesso é feito apenas por técnicos de manutenção ou por usuários que foram instruídos 
sobre as razões para as restrições a um local e sobre as precauções a serem tomadas.

• O acesso é feito por meio da utilização de uma ferramenta, uma fechadura e chave ou 
outros meios de segurança controlados pela autoridade responsável pelo local.

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

• A substituição de componentes pode prejudicar a adequação às áreas classificadas.

• Não desconecte o equipamento a não ser que a alimentação esteja desligada e a área seja conhecida 
como não classificada.

• Não conecte nem desconecte os componentes a menos que a alimentação esteja desligada.

• Os equipamentos periféricos devem ser adequados para o local onde são utilizados.

• Nos Estados Unidos, toda a fiação deve estar em conformidade com os métodos de fiação de Classe I, 
Divisão 2 do Artigo 501 do Código Elétrico Nacional e de acordo com a autoridade competente. Consulte 
Desenho de controle para dispositivos periféricos USB na página 6 para obter parâmetros de circuito 
permitidos em aplicações de Classe I, Divisão 2. 

• No Canadá, toda a fiação deve estar em conformidade com a Seção 18-1J2 do Código Elétrico 
Canadense e de acordo com a autoridade competente.

• Para aplicações europeias de Zona 2 e IECEx:

– Proporcione limitação transitória na aplicação que limite sobretensões transitórias para não mais 
de 40% acima da tensão aplicada.

– Os computadores sem tela devem ser instalados em um ambiente de grau de poluição 2 e ser 
totalmente montados dentro de um gabinete com classificação mínima IP54.

– Não use as portas USB, a menos que a área seja considerada não classificada.

• Para aplicações europeias de Zona 2 (gases) e IECEx, os computadores com tela devem ser instalados 
em um ambiente de grau de poluição 2 e montados na parede ou porta de um gabinete com 
classificação mínima IP54. 

• Para aplicações europeias de Zona 22 (poeiras) e IECEx, os computadores com tela devem ser instalados 
em um ambiente de grau de poluição 2 e montados na parede ou porta de um gabinete com classifica-
ção mínima IP6x. Computadores com tela são compatíveis com gabinetes com classificação até IP66.

• Em aplicações finais, fixe devidamente esses dispositivos ao chão usando o parafuso terminal de terra 
no rack do computador.

ATENÇÃO: Quando usados acima de 50 °C (122 °F), a parte traseira dos computadores com tela e os 
computadores sem tela inteiros devem ser instalados em um local de acesso restrito.
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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Desenho de controle para dispositivos periféricos USB

Para parâmetros de circuito necessários de Classe I, Divisão 2 e Zona 2

O desenho de controle a seguir é fornecido de acordo com o Código Elétrico Nacional, 
Artigo 500 (Classe I, Zona 2, Grupo IIB e Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D).

Parâmetro Valor Definição do parâmetro

Voc (USB) 5,25 Vcc Tensão de circuito aberto da porta host USB.
A tensão nominal máxima aplicada, Vmáx (periférica) de cada dispositivo periférico deve ser maior ou 
igual a Voc (USB).
Vmáx (periférica) > VOC (USB), conforme apropriado

Isc (USB) 950 mA Corrente de saída máxima de cada porta host USB.
A corrente máxima, I máx (periférica), à qual todos os dispositivos periféricos USB podem estar sujeitos, 
deve ser maior ou igual a Isc (USB).
Imáx (periférica) > Isc (USB)

Ca (USB) 20 μF O valor representa a capacitância total máxima que pode ser conectada à porta USB. A capacitância 
total de cada dispositivo periférico USB e do cabo não deve exceder o valor indicado.
A capacitância total máxima, Ci (periférica), e a capacitância do cabo de cada dispositivo periférico USB 
separado devem ser menores ou iguais a Ca (USB).
Ci (periférico) + Ccabo < Ca (USB)

La (USB) 3,11 μH O valor representa a indutância total máxima que pode ser conectada a cada porta USB. 
A indutância total de cada dispositivo periférico e do cabo não deve exceder o valor indicado.
A indutância total máxima, Li (periférica) e a indutância do cabo de cada dispositivo periférico USB 
separado devem ser menores ou iguais a La (USB) .
Li (periférico) + Lcabo < La (USB)

Porta USB Dispositivo USB periférico

Porta USB Dispositivo USB periférico

Porta USB Dispositivo USB periférico

Porta USB Dispositivo USB periférico

Produto 6181X Host

Aparato de fiação de campo 
não inflamável associado

Aparato de fiação de campo 
não inflamável
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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Informações da aplicação

Coordene os parâmetros de circuito de aparatos de campo com fio associados para utilização em 
áreas classificadas com o produto hospedeiro para que a combinação entre eles permaneça não 
inflamável. Trate os computadores 6181X e os dispositivos periféricos USB dessa maneira. 

Os parâmetros do circuito das portas USB do computador 6181X estão indicados na tabela 
anterior. Os computadores 6181X contam com quatro portas USB alimentadas separadamente.

Verifique se os dispositivos periféricos USB e seus cabos associados têm parâmetros de circuito 
com os limites indicados na tabela em Desenho de controle para dispositivos periféricos USB na 
página 6 para que permaneçam não inflamáveis quando utilizados com as portas USB do 
computador 6181X.

Para a comparação de Ca(USB), use a capacitância de cada dispositivo periférico USB individual 
conectado, Ci(periférico), e seu cabo associado, Ccabo.

Se a capacitância e a indutância do cabo não forem conhecidas, os valores a seguir podem ser 
usados:

Ccabo = 197 μF/m (60 pF/pé)

Lcabo = 0,7 μH/m (0,20 μH/pé)
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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Esta página foi intencionalmente deixada em branco.
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Opções de computador
Esta tabela resume as opções disponíveis para os computadores industriais com tela integrada 
para áreas classificadas. Um resumo comparativo das funcionalidades dos computadores 
encontra-se em Especificações técnicas na página 34.

A tabela a seguir resume os acessórios disponíveis para os computadores industriais com tela 
integrada para áreas classificadas.

Você pode ver uma lista atual de acessórios neste site da Rockwell Automation: 
http://ab.rockwellautomation.com/Computers.

Sistemas operacionais

Os seguintes sistemas operacionais licenciados pela Microsoft estão disponíveis:

• Windows 7 Professional (32 bits), Service Pack 1

• Windows XP Professional, Service Pack 3

Computadores com sistema operacional Windows XP Professional

• Nenhuma atualização do sistema operacional foi aplicada à imagem de fábrica além do 
Service Pack 3.

• O diretório de origem I386 para o Microsoft Windows está na unidade do sistema do seu 
computador fora do diretório raiz, C:\I386, para fácil remoção e adição de componentes 
do Windows.

Estes computadores têm unidades de estado sólido, de forma que eles não contêm uma 
partição de recuperação. Se você precisar de espaço em disco extra, siga estes passos:
a. Copie o diretório I386 para uma mídia externa.
b. Remova o diretório I386 de C:\I386 para ganhar 400 MB de espaço.

Nº de Cat. Modelo Série Tamanho 
da tela

Touchscreen SO Windows

6181X-NPXPDC NDM G N/A N/A XP Professional SP3

6181X-12TPXPDC 1200P 12,1 pol. Resistivo

6181X-NPW7DC NDM N/A N/A 7 Professional 32 bits SP1

6181X-12TPW7DC 1200P 12,1 pol. Resistivo

Nº de Cat. Descrição

6189X-MCLPS Substituição dos clipes de 
montagem (10)

6189X-4GDDR2 4 GB RAM

6189V-CFSSD16GB Cartão CompactFlash, 16 GB
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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Essas unidades de estado sólido são personalizadas para acomodar as propriedades únicas delas da 
seguinte maneira:

• Sem arquivo de paginação

• A restauração do sistema fica desabilitada por padrão

Para obter uma cópia de uma imagem de sistema de fábrica, entre em contato com o centro de 
suporte técnico local ou acesse o centro de downloads e compatibilidade de produtos (PCDC) 
da Rockwell Automation no site http://www.rockwellautomation.com/support/pcdc.page.

Antes de começar
Antes de desempacotar o computador, é necessário inspecionar a caixa para verificar se há danos. 
Se o dano for visível, entre em contato com o fornecedor imediatamente e solicite assistência. 
Caso contrário, continue a desempacotar.

Guarde a embalagem original caso você precise devolver o computador para reparo ou 
transportá-lo para outro local. Use as caixas interna e externa da embalagem para ter proteção 
adequada para a devolução do computador para assistência.

Lista de peças
Os itens a seguir acompanham os computadores.

Orientações de instalação
Siga estas orientações para garantir que o computador funcione com excelente confiabilidade:

• O local de instalação precisa ter energia suficiente.

• Em ambientes secos, cargas estáticas podem acumular-se facilmente. O aterramento 
adequado do computador ajuda a reduzir as descargas estáticas, que podem causar choque e 
danificar componentes eletrônicos.

Item Descrição

Acessórios • Parafusos para montar computadores sem tela
• Clipes para montar computadores com tela
• CD Industrial Computer System Cloning Utility (vermelho)

Documentos • Esta publicação
• 6181P and 6181X Industrial Computers Cutout Template, publicação 6181P-DS002(1)

• Relatório de teste de produção

(1) Enviado apenas com computadores com tela.
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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• O gabinete deve ter espaço suficiente em torno das entradas e saídas de ar para 
proporcionar a circulação necessária para resfriamento. Consulte Requisitos de espaço 
para montagem na página 12 para obter mais informações. Nunca permita que as 
passagens de ar fiquem obstruídas.

• A temperatura do ar ambiente não deve ultrapassar a temperatura em operação máxima 
indicada em Especificações ambientais na página 36. Considere usar um ventilador, um 
trocador de calor ou um ar-condicionado, fornecido pelo usuário, para o calor gerado por 
outros dispositivos no gabinete.

• A umidade do ar ambiente não deve ultrapassar os limites indicados em Especificações 
ambientais na página 36 e deve evitar a condensação.

• O gabinete ou a tampa devem sempre permanecer no local durante a operação. A tampa 
fornece proteção contra altas tensões dentro do computador e inibe as emissões de 
radiofrequência que podem interferir com outros equipamentos.

DICA O ar quente sobe. A temperatura na parte superior do gabinete muitas vezes é mais elevada do que a 
temperatura em outras partes do gabinete, o que é provável se o ar não está circulando.

IMPORTANTE O computador pode funcionar em um intervalo de extremos. Se você operar continuamente o computador 
em sua maior temperatura nominal, o tempo de vida de qualquer dispositivo eletrônico será encurtado.

55 °C (131 °F) máx.
fora do gabinete

70 °C (158 °F) máx. 
dentro do gabinete

Localização de 
acesso restrito

Computador sem telaComputador com tela

70 °C (158 °F) máx. 
dentro do gabinete

55 °C (131 °F) máx.
fora do gabinete
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015
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• Quando montado, o computador não pode ser inclinado na vertical.

Requisitos de espaço para montagem

Espaços mínimos

IMPORTANTE Por causa do autoaquecimento, não opere o computador em um gabinete usando os espaços mínimos sem 
ventilação adequada ou outros métodos usados para baixar a temperatura no gabinete.

Deixe espaço suficiente para instalar ou remover componentes periféricos, como unidades internas.

O tamanho mínimo exigido para o gabinete (AxLxP) é de 403 x 497 x 154 mm (15,87 x 19,57 x 6,06 pol.).

Computador com tela Computadorsem tela

Parte superior

Parte inferior 
(portas de E/S)

Parte superior

Parte inferior (portas de E/S)
Vertical (0° de 

inclinação)
Vertical (0° de 

inclinação)

Direita e esquerda são baseados em estar voltado para a frente do 
computador.

Item Descrição Valor

1 Parte superior 50 mm (2 pol.)

2 Esquerda (para fluxo de ar) 50 mm (2 pol.)

3 Traseira 50 mm (2 pol.)

4 Direita (para fluxo de ar e acesso à unidade) 127 mm (5 pol.)

5 Inferior (para acesso à porta de E/S e 
ventilação)

102 mm (4 pol.)4

5

3

1 2
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Dimensões do computador
Veja as dimensões do computador para estimar o espaço necessário para a instalação do 
computador.

Computadores sem tela

1,6 
(0,06)

190,5 
(7,5)

83,4 
(3,28)57,5

(2,26)335,3 (13,2)

320,2 (12,61)

238,2 
(9,37)

16,4 
(0,65)

16,4
(0,65)

87,1 
(3,43)

87,1 
(3,43)

87,1 
(3,43)

251 
(9,88)

As medições estão 
em mm (pol.)
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015



14     Computadores industriais para áreas classificadas
Computadores com tela integrada

Ferramentas para instalação do computador
Estas ferramentas são necessárias para a instalação do computador:

• Chave de fenda Phillips nº 2 

• Ferramentas de recorte do painel (para montagem no painel)

• Furadeira, broca e macho M4 (para montagem na parede)

• Pulseira antiestática

Instale o computador
Os computadores são compatíveis com as seguintes opções de montagem:

• Montagem no painel (modelos de computador com tela)

• Montagem na parede (modelos de computador sem tela)

115 (4,53)
349 (13,74)

101,3 (4)

75,4 (2,97)
14,5 (0,57)

320 (12,6)

251 
(9,88)

279 
(10,98)

115 (4,53)

As medições estão em mm (pol.)
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015



Computadores industriais para áreas classificadas     15
Orientações de montagem no painel 
Observe estas orientações ao instalar o computador em um painel:

• Desconecte toda a alimentação elétrica do painel antes de fazer o recorte do painel.

• Confirme se existe espaço adequado atrás do painel. Para obter informações específicas, 
consulte Requisitos de espaço para montagem na página 12.

• Corte os painéis de suporte conforme as especificações antes da instalação. Tome 
precauções para que detritos de metal não entrem nos componentes que já estão 
instalados no painel.

Os painéis de suporte devem ter pelo menos bitola 14 para vedação adequada contra 
água e poeira e devem fornecer suporte adequado. As ferramentas de montagem 
fornecidas acomodam uma espessura do painel entre bitola 14 e 8 ou 1,6 e 4,2 mm 
(0,063 e 0,165 pol.).

• Certifique-se de que a área ao redor do recorte do painel esteja limpa.

Dimensões do recorte do painel
Incluído com o computador também está a 6181P and 6181X Industrial Computers Cutout 
Template, publicação 6181P-DS002, que é um modelo de corte para os computadores com tela.

Os computadores precisam ser montados para atender às seguintes dimensões de recorte do 
painel.

Monte o computador com tela em um painel
Use os clipes fornecidos para fixar o computador com tela no painel.

ATENÇÃO: O não cumprimento destas orientações pode levar a ferimentos pessoais ou danos aos 
componentes do painel.

Nº de Cat. Dimensões de corte (A x L), aprox.

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

254 x 324 mm (10 x 12,76 pol.)

Nº de Cat. Clipes (qtd.) Nº de Cat. Descrição

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

10 6189X-MCLPS Substituição dos clipes de 
montagem (10)
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Siga estes passos para montar o computador em um painel. 

1. Desligue o painel.

2. Verifique se a superfície do painel em torno da área a ser cortada está limpa e sem detritos.

3. Corte uma abertura no painel usando as dimensões apropriadas para o recorte do painel.

4. Certifique-se de que a junta de vedação está corretamente posicionada no computador.

Essa junta forma uma vedação do tipo compressão. Não use produtos para vedação.

5. Coloque o computador no recorte do painel.

6. Deslize os clipes nos orifícios das partes superior e inferior e das laterais do computador.

7. Aperte os clipes com as mãos ao redor da moldura seguindo esta sequência de aperto.

8. Repita este processo pelo menos três vezes até que os clipes estejam apertados e a junta 
esteja comprimida de maneira uniforme contra o painel.

9. Aperte os clipes com um torque de 1,35 N•m (12 lb•pol), seguindo a sequência de 
torque anterior e tomando o cuidado de não apertar demais. 

10. Repita este processo pelo menos três vezes até que os clipes estejam com o torque 
adequado, além de verificar se a junta está comprimida de maneira uniforme contra o 
painel.

ATENÇÃO: Tome precauções para que detritos de metal não entrem nos componentes que já estão 
instalados no painel para evitar ferimentos pessoais ou danos aos componentes do painel.

ATENÇÃO: Aperte os clipes até o torque especificado para fornecer uma vedação apropriada e evitar 
danos ao computador. A Rockwell Automation não assume qualquer responsabilidade por danos 
causados por água ou produtos químicos ao computador ou outro equipamento dentro do gabinete 
devido à instalação incorreta.

5

4

3

6

9 1 10

8 2 7

Sequência de torque e aperto com a mão
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Monte o computador sem tela em uma parede
Use os quatro parafusos fornecidos para fixar o computador sem tela em uma parede de metal, 
como um painel de aço em uma sala de equipamentos ou um gabinete.

Siga estes passos para montar um computador sem tela.

1. Verifique se a energia está desligada.

2. Depois de decidir onde montar o computador, faça furos na parede para acomodar os 
quatro parafusos com cabeça em forma trapezoidal M4 fornecidos.

A ilustração mostra os locais dos orifícios de montagem com dimensões em mm (pol.).

3. Fixe dois dos parafusos fornecidos com anéis isolantes nas posições 1 e 2.

4. Monte o computador na parede.

5. Fixe os dois parafusos fornecidos restantes com anéis isolantes nas posições 3 e4.

6. Aperte com um torque apropriado para o material da parede e o parafuso.

O torque recomendado em aço é 1,13 a 1,36 N•m (10 a 12 lb•pol).

IMPORTANTE Não monte o computador sem tela em uma superfície horizontal.

335,3 (13,2)

190,5 
(7,5)

43

21
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Recursos de hardware
As ilustrações mostram os recursos de hardware dos computadores industriais para áreas 
classificadas.

Item Componente Item Componente

1 Painel LCD (somente no modelo com tela) 7 Tampa do slot PCI riser

2 Slot do cartão CompactFlash tipo II (lado direito) 8 Interruptor

3 Tampa traseira 9 Borne de entrada CC

4 Portas COM seriais (RS-232), 2 10 Parafuso de aterramento funcional

5 Portas LAN 1 GB (RJ45), 2 11 Porta articulada cobrindo 4 portas USB(1)

6 Porta DVI-I 12 Slot do cartão CompactFlash tipo II (inferior)(1)

(1) As portas USB e o slot de cartão CF inferior são intercambiáveis, mas somente em áreas não classificadas. Para obter mais informações sobre o uso 
adequado dessas portas, consulte Áreas classificadas na página 4.

1

3

2

4 5 6 7

12 11 10 9 8
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Conecte periféricos
A ilustração a seguir mostra o painel da porta de E/S dos computadores. Os componentes 
periféricos compatíveis com cada porta são apresentados nos quadros abaixo.

Observe as orientações a seguir ao conectar periféricos ao computador.

• Use parafusos para fixar qualquer dispositivo conectado à porta DVI ou COM serial. 

• As portas USB são cobertas por uma porta articulada.

Para obter mais informações sobre o uso adequado dessas portas, consulte Áreas classificadas na 
página 4.
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Conecte a energia 
Os computadores com e sem tela têm uma régua de entrada CC para conexão a uma fonte de 
alimentação de 18 a 32 VCC.

Opere o computador em um ambiente de sala de controle ou industrial que utilize alguma forma 
de isolamento de energia da rede pública de baixa tensão.

A opção de alimentação CC usa a operação da fonte de alimentação de extra baixa tensão de 
segurança (EBTS).

A fonte de alimentação é protegida internamente contra polaridade reversa.

Siga estas etapas para conectar o computador a uma fonte de alimentação CC. 

1. Desligue o disjuntor ou interruptor principal.

2. Verifique se os fios de alimentação CC atendem a estes requisitos:

– Material: cobre trançado

– Bitola do fio: 0,823 a 2,08 mm (18 a 14 AWG)

ATENÇÃO: Quando você liga a energia do computador pela primeira vez, ocorrem as seguintes ações:

• A configuração BIOS padrão inicia automaticamente o computador após ele ser conectado a uma fonte 
de alimentação.

• Você deve ler e aceitar o procedimento de Instalação do Usuário Final para computadores com sistema 
operacional Windows.

Não desligue a alimentação do sistema até que o procedimento de instalação do Windows seja 
concluído. Desligar a alimentação durante esse procedimento pode resultar em uma imagem de 
sistema corrompida.

ATENÇÃO: Dê ao circuito do computador sua própria desconexão. Use uma fonte de alimentação ininterrupta 
(UPS) para ajudar a proteger contra falha de energia ou picos de energia imprevistos.

Sempre desligue o sistema operacional Windows antes de desconectar a energia do computador para 
minimizar falhas do sistema operacional e degradação do desempenho.

ATENÇÃO: Use uma fonte de alimentação não aterrada e isolada SELV como alimentação de entrada para o 
computador. Essas fontes de alimentação fornecem proteção para que, em condições normais e de falha 
única, a tensão entre os condutores e a terra funcional/de proteção não exceda um valor seguro.

IMPORTANTE Uma conexão a aterramento funcional é necessária para o cumprimento da EMC.
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3. Fixe os fios de alimentação CC aos parafusos do borne.

Aperte os parafusos do borne a um torque de 1,36 N•m (12 lb•pol.).

4. Fixe o fio terra ao parafuso de aterramento funcional usando um conector anel.

Aperte o parafuso de aterramento funcional com um torque de 1,47 N•m (13 lb•pol).

5. Aplique de 18 a 32 VCC de energia ao computador. 

IMPORTANTE Ao usar o parafuso de aterramento funcional, conecte o computador ao aterramento com a utilização de 
um cabo externo de 1,5 mm2 (16 AWG) ou maior.

Use um fio terra com uma cor de isolamento permitida pela autoridade de inspeção local.

-V  +V

Computador com tela 
mostrado

Conector anel

Parafuso de 
aterramento 
funcional
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Conexão a uma rede
Os computadores têm duas portas LAN de 1 GB. Os computadores se conectam a uma rede 
Ethernet usando um cabo Ethernet de par trançado CAT5 ou CAT5E com conectores RJ45. 

Peças de reposição e acessórios
Você pode ver uma lista de peças de reposição e acessórios neste site da Rockwell Automation: 
http://ab.rockwellautomation.com/Computers.

Analise as especificações de um componente novo antes de instalá-lo para verificar se ele é 
compatível com o computador. Registre o modelo e o número de série e qualquer outra 
informação pertinente sobre os componentes novos para consulta futura.

ADVERTÊNCIA: Quando você conectar um cabo LAN, verifique se o cabo está totalmente inserido na porta 
LAN e a trava está acoplada. Não fazer isso pode resultar em um arco elétrico que pode causar uma explosão 
em uma área classificada.

IMPORTANTE Para ajudar a evitar a degradação do desempenho da comunicação Ethernet, não exponha o computador 
ou os cabos à radiação excessiva ou a ruídos de alta frequência conduzidos.

Em ambientes industriais, a rota adequada de cabos e o condicionamento de energia são necessários para 
a comunicação Ethernet. A Rockwell Automation recomenda que você roteie todo o cabo Ethernet através 
de eletroduto de metal exclusivo. Para aprimorar a confiabilidade do desempenho, instale filtros de anel de 
ferrite nas extremidades dos cabos.

IMPORTANTE Recomendamos que você use somente peças de reposição e acessórios aprovados pela Allen-Bradley.

Computador com tela

Computador sem tela
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Precauções de tensão
Os computadores contêm tensões de linha. Desligue toda a alimentação do computador antes de 
instalar ou remover componentes.

Precauções quanto à descarga eletrostática

Siga as precauções listadas abaixo:

• Transporte o computador e as peças de reposição em contêineres antiestáticos, como 
tubos condutores, sacos ou caixas.

• Mantenha as peças sensíveis à eletrostática em seus contêineres até que estejam na área de 
trabalho designada sem estática.

• Cubra a área de trabalho designada com um material aprovado que dissipa estática: 

– Use uma pulseira antiestática conectada à superfície de trabalho.

– Use ferramentas e equipamentos devidamente aterrados.

• Deixe a área de trabalho designada sem materiais não condutores, como peças auxiliares 
de montagem de plástico comuns e embalagens de espuma.

• Evite o contato com pinos, fios ou circuitos.

• Sempre segure pelas bordas os componentes com placa de circuito impresso (PCB) e 
coloque-os com o lado de montagem para baixo.

PERIGO DE CHOQUE: Desligue toda a alimentação do computador antes de remover componentes. 

Não desligar a alimentação pode resultar em choques elétricos graves e um dano de descarga eletrostática (ESD) 
ou individual ao computador e aos componentes.

ATENÇÃO: Uma descarga eletrostática (ESD) pode danificar os microcircuitos ou dispositivos sensíveis à 
estática.

• Desligue toda a alimentação antes de trabalhar no computador, conforme detalhado nas Precauções de 
tensão da Página 23.

• Observe as técnicas de acondicionamento e aterramento adequadas para ajudar a prevenir danos.
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Pré-configuração

Siga estes passos antes de remover a tampa ou substituir um componente de hardware.

1. Desligue o computador e todos os periféricos conectados a ele.

2. Desconecte todos os cabos das tomadas para evitar exposição a altos níveis de energia. 

Se necessário, etiquete cada cabo para agilizar a remontagem.

3. Desconecte os cabos de telecomunicação para evitar exposição ao risco de choque 
elétrico de tensões do anel.

Pós-configuração
Siga estes passos depois de instalar ou remover um componente de hardware. 

1. Verifique se todos os componentes foram instalados de acordo com as instruções. 

2. Verifique se alguma ferramenta ou peça solta foi deixada dentro do computador.

3. Reinstale as placas de expansão, os periféricos e os cabos do sistema removidos 
anteriormente.

4. Reinstale a tampa de acordo com as instruções da Página 26. 

5. Reconecte todos os cabos externos e ligue-os ao computador.

6. Pressione o interruptor para iniciar o computador.

Ferramentas para a substituição de componentes
As ferramentas a seguir são necessárias para a substituição de componentes:

• Chave de fenda Phillips nº 2 

• Pulseira antiestática

• Alicate de corte diagonal (para cortar braçadeiras de cabo, se for necessário)

IMPORTANTE Quando você instalar hardware ou realizar procedimentos de manutenção que precisarem de acesso aos 
componentes internos, recomendamos que você faça backup de todos os dados do computador para evitar 
perdê-los.

ATENÇÃO: Leia e compreenda todos os procedimentos de instalação e remoção antes de começar a configurar 
o hardware do computador.
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Remova a tampa
Para instalar, substituir ou atualizar componentes internos do computador, é preciso primeiro 
remover a tampa.

Siga estes passos para remover a tampa traseira (o computador com tela está sendo mostrado).

1. Siga os passos para Pré-configuração na página 24.

2. Afrouxe os três parafusos que prendem a tampa traseira (A).

3. Abra a tampa (B) e retire-a do rack (C). 

4. Depois de ter instalado, substituído ou atualizado os componentes internos do 
computador, reinstale a tampa conforme detalhado em Reinstale a tampa na página 26.

A

B A

A

C

C
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Reinstale a tampa
Siga estes passos para reinstalar a tampa traseira (o computador com tela está sendo mostrado).

1. Siga os passos 1 a 3 para Pós-configuração na página 24.

2. Recoloque a tampa traseira no rack (A).

3. Feche a tampa (B).

4. Aperte os três parafusos para prender a tampa traseira (C).

5. Siga os passos 4 e 5 para Pós-configuração na página 24.

C

B C

C

A

A
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Cartão CompactFlash
Os computadores têm dois locais para carregarem cartões CompactFlash (CF) tipo II:

• Um compartimento de unidade de estado sólido fica no lado do computador. Os cartões 
instalados nesse compartimento são inicializáveis e funcionam como a unidade principal.

• Um slot CF está no painel da porta de E/S abaixo das portas seriais. Esse slot é 
funcionalmente intercambiável, mas apenas em uma área classificada. Ele foi criado para 
ser um slot de dados, mas é inicializável.

Consulte Recursos de hardware na página 18 para ver os locais dos slots para cartão CF.

Instale um cartão CF no compartimento de unidade de estado sólido
Siga estes passos para colocar um cartão CF no compartimento de unidade de estado sólido no 
lado do computador.

1. Siga os passos para Pré-configuração na página 24.

2. Afrouxe o parafuso que prende a tampa do compartimento de unidade (A).

3. Afrouxe o parafuso que prende a alavanca do compartimento de unidade (A).

4. Abra a alavanca do compartimento de unidade (C).

5. Retire a bandeja do cartão CF (D).

ADVERTÊNCIA: Não conecte ou desconecte componentes, a menos que a alimentação tenha sido 
desligada e a área seja considerada não classificada.

ADVERTÊNCIA: Use somente os cartões com código de catálogo 6189V-CFSSD8GB e 6189V-CFSSD16GB CF nos 
computadores 6181X para áreas classificadas.

A substituição de componentes pode prejudicar a adequação às áreas classificadas.

ADVERTÊNCIA: O compartimento de unidade na lateral de todos os modelos de computador não é intercambiável. 
Primeiro, você deve desligar o computador antes de inserir ou remover um cartão CF desse compartimento.

Não conecte ou desconecte componentes, a menos que a alimentação tenha sido desligada e a área seja 
considerada não classificada.
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6. Remova o parafuso de bloqueio do cartão CF (E).

Se necessário, retire o cartão CF existente, deslizando-o para fora do slot (F).

7. Insira o cartão CF no slot (G) até que ele esteja firmemente colocado.

8. Recoloque o parafuso de bloqueio do cartão CF (H).

9. Empurre a bandeja do cartão CF (I).

10. Feche a alavanca do compartimento de unidade ( J).

11. Aperte o parafuso que prende a alavanca do compartimento de unidade (K).

ATENÇÃO: Quando devidamente colocados, mais de 80% dos cartões CF entram facilmente no slot 
antes de encontrar resistência. Se você encontrar resistência antes, retire o cartão, gire-o 180° e o 
reinsira.

Não force o cartão no slot ou você poderá danificar os pinos do conector.

ADVERTÊNCIA: É necessário reinstalar o parafuso de bloqueio do cartão CF para atender aos 
requisitos de vibração, choque mecânico e áreas classificadas.

F
C

E
A

B

D

Computador com tela mostrado
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12. Aperte o parafuso que prende a tampa do slot ao compartimento de unidade (L).

13. Siga os passos para Pós-configuração na página 24.

Instale um cartão no slot inferior para cartões CF
Siga estes passos para instalar um cartão CF no slot inferior para cartões CF.

1. Afrouxe o parafuso que prende a tampa do slot do cartão CF (A).

2. Abra a tampa do slot do cartão CF (B).

Se necessário, remova o cartão inserido, pressionando o botão no lado da dobradiça.

3. Insira o novo cartão CF no slot até que ele esteja firmemente colocado (C).

4. Feche a tampa do slot do cartão CF (D).

ADVERTÊNCIA: O slot do cartão CF na parte inferior de todos os modelos de computador é 
intercambiável, mas apenas em uma área não classificada. É possível inserir ou remover um cartão deste 
slot enquanto o computador estiver em execução.

Quando o computador for utilizado em uma área classificada, não insira ou remova um cartão do slot CF 
inferior, a menos que a alimentação tenha sido desligada.

ATENÇÃO: Quando devidamente colocados, mais de 80% dos cartões CF entram facilmente no slot 
antes de encontrar resistência. Se você encontrar resistência antes, retire o cartão, gire-o 180° e o 
reinsira.

Não force o cartão no slot ou você poderá danificar os pinos do conector.

G J

H
L

K

I

Computador com tela mostrado
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5. Aperte o parafuso da tampa do slot do cartão CF (E).

Instale um cartão adicional

Siga estas etapas para instalar um cartão adicional.

1. Desconecte a alimentação do computador.

2. Remova a tampa traseira do computador. 

Consulte as instruções de Remova a tampa na Página 25 para obter mais informações.

3. Remova o parafuso que prende a tampa do slot.

Não descarte o parafuso.

4. Remova a tampa do slot e guarde-a para a remontagem posterior.

5. Segure o cartão adicional pela extremidade e remova-o de sua embalagem protetora.

6. Conecte o cartão adicional no slot compatível.

Verifique se o cartão está encaixado corretamente no slot.

7. Fixe o cartão adicional com o parafuso na tampa do slot.

IMPORTANTE Quando usado em áreas classificadas, o computador é compatível com placas de periféricos classificadas 
como 4 W no máximo, e Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D, T4. Para aplicações ATEX e IECEx, a operação 
em ambientes de categoria de gás e poeira de Grupo IIC e Categoria 3 é compatível.

Na temperatura máxima do computador, considere o seguinte:

• Uma placa PCI que dissipa 4 W pode ter uma temperatura do ar circundante de até 90 °C (194 °F). 

• Uma placa PCI que dissipa 1 W pode ter uma temperatura do ar circundante de até 85 °C (185 °F).

ATENÇÃO: Não descarte a tampa do slot. Se o cartão adicional for removido no futuro, a tampa do 
slot deverá ser reinstalada para manter os requisitos de acesso de agências.

C

EA B D
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8. Conecte os cabos necessários ao cartão adicional. 

Consulte a documentação que acompanha o cartão.

9. Reinstale a tampa traseira.

Consulte as instruções de Reinstale a tampa na Página 26 para obter mais informações.

Substitua ou adicione módulos de memória
Os computadores têm dois slots DDR2 DIMM de canal duplo compatíveis com até 4 GB de 
memória máxima do sistema.

Slots de módulo de memória e alinhamento de módulos

Orientações de configuração de memória
Siga estas orientações quando você substituir ou adicionar memória nos computadores.

ATENÇÃO: Alguns sistemas operacionais Microsoft Windows mais antigos limitam a capacidade de memória 
utilizável para cerca de 3 GB.

ADVERTÊNCIA: A não ser que sejam solicitados de forma diferente, os computadores 6181X vêm com 2 GB de 
memória em um dos dois slots. Ao fazer upgrade para 4 GB de memória, use apenas o código de catálogo 
6189X-4GDDR2, que é a memória específica para uso em áreas classificadas. Outros módulos de memória não 
são aceitáveis para uso em áreas classificadas.

Para evitar instabilidade do sistema, use a mesma marca e o mesmo número de modelo de memória nos dois 
slots.

Consulte http://ab.rockwellautomation.com/Computers para ver as peças de reposição e os acessórios 
qualificados.

Trava de 
retenção

Superfície 
chavetada do 
slot DIMM
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Substitua ou adicione um módulo de memória
Siga estes passos para substituir ou adicionar um módulo de memória. 

1. Siga os passos para Pré-configuração na página 24.

2. Remova a tampa do computador conforme detalhado em Remova a tampa na página 25.

3. Remova o módulo de memória selecionada.
a. Se necessário, use um alicate de corte diagonal para cortar a braçadeira de cabos das 

travas de retenção que prendem o módulo de memória selecionado (A).
b. Use os polegares ou dois dedos para empurrar e abrir as alavancas de bloqueio, o que 

libera o módulo de memória do slot para fácil remoção. Consulte Slots de módulo de 
memória e alinhamento de módulos na página 31.

c. Retire cuidadosamente o módulo de memória para removê-lo do slot.
d. Coloque o módulo de memória em uma superfície de trabalho com dissipação 

estática ou dentro de um saco antiestático.

4. Instale o novo módulo de memória.
a. Segure o módulo de memória pelas bordas enquanto o remove da embalagem 

antiestática.
b. Oriente o módulo de modo que o entalhe na sua borda inferior se alinhe com a 

superfície chavetada do slot DIMM. Consulte Slots de módulo de memória e 
alinhamento de módulos na página 31.

c. Pressione o módulo totalmente para dentro do slot para encaixar as alavancas de 
bloqueio. Consulte Slots de módulo de memória e alinhamento de módulos na 
página 31.

d. Prenda uma braçadeira de cabos substituta em torno das travas do slot DIMM (B).

e. Puxe a extremidade da braçadeira de cabos para fixá-la no lugar (C).

IMPORTANTE Use uma pulseira antiestática conectada à superfície de trabalho e ferramentas e equipamentos 
adequadamente aterrados.

DICA Para instalar memória adicional, vá até a etapa 4 desta seção.

DICA A superfície chavetada está fora do centro para auxiliar o alinhamento correto.

ADVERTÊNCIA: É necessário reinstalar a braçadeira de cabos para atender aos requisitos de 
vibração, choque mecânico e áreas classificadas e para evitar a instabilidade do sistema.
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015



Computadores industriais para áreas classificadas     33
f. Use um alicate de corte diagonal para cortar o excesso da braçadeira de cabos.

5. Recoloque a tampa do computador conforme detalhado em Reinstale a tampa na 
página 26.

6. Siga os passos para Pós-configuração na página 24.

Bateria do relógio em tempo real (RTC)
Este computador contém uma bateria de lítio que não pode ser substituída por você. Devolva o 
computador para a Rockwell Automation para substituir a bateria.

Para obter informações de devolução, entre em contato com o seu distribuidor local, com o 
representante da Rockwell Automation ou visite 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Envie ou transporte o computador
Se for necessário enviar o computador por uma transportadora ou transportá-lo de outra maneira 
para outro local por qualquer razão, primeiro é preciso desinstalar o computador e colocá-lo em 
sua embalagem original.

A bateria de lítio selada contida neste computador pode precisar de substituição durante a vida útil do 
computador.

No final da vida útil, a bateria contida neste produto deve ser coletada separadamente de detrito municipal 
não seletivo.

ATENÇÃO: Não envie ou transporte o computador quando ele estiver instalado em uma máquina, um painel 
ou um rack. Se o fizer, poderá danificar o computador. É preciso desinstalar o computador e colocá-lo em sua 
embalagem original antes do envio. A Rockwell Automation não se responsabiliza por nenhum dano a um 
computador que seja enviado ou transportado instalado em uma máquina, um painel ou um rack.

C

A
B

C
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Especificações técnicas
Especificações de hardware e software

Especificações de tela

Especificação Atributo
6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 
6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Hardware Processador Intel Core Duo U2500, 1,2 GHz/2 M L2 cache/533 MHz 9 W

Chipset do sistema Intel 945GME, ICH7-M

Slots de memória do sistema Canal duplo DDR2, 2 slots DIMM, 4 GB máx.

Memória do sistema, instalada 2 GB enviados, 4 GB máx.

Slot de expansão 1 PCI de meio comprimento

Slot CompactFlash (CF) tipo II
Lado do computador
Parte inferior do computador

2 slots carregáveis(1)

Unidade OS True IDE instalada(2)

Unidade de dados (fornecida vazia)

(1) O compartimento de unidade na lateral de todos os modelos de computador não é intercambiável. Primeiro, você deve desligar o computador 
antes de inserir ou remover um cartão CF desse compartimento. O slot do cartão CF na parte inferior de todos os modelos de computador é 
intercambiável, mas apenas em uma área não classificada.

(2) Para computadores com Windows XP Professional, o cartão CF é de 8 GB. Para computadores com Windows 7 Professional, o cartão CF é de 16 GB.

Portas de E/S Porta DVI-I, 2 portas seriais COM, 4 portas USB

LAN Ethernet 2 portas LAN (RJ45), 1 Gb cada

Software Sistemas operacionais Windows 7 Professional (32 bits), Service Pack 1
Windows XP Professional, Service Pack 3

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Tipo de tela Active Matrix Color TFT

Touchscreen Resistiva, película legível sob luz solar

Tamanho da tela (diagonal) 308 mm (12,1 pol.)

Brilho da tela 600 cd/m2 (comum)

Taxa de contraste 1500:1 (comum)

Resolução nativa 800 x 600, 16,2 milhões de cores

Ângulo de visualização 178º (típico)

Tempo de resposta 15 ms (comum)

Tempo de vida do LED de 
iluminação 50.000 horas(1)

(1) Em toda a faixa de temperatura em operação no padrão de brilho de 70%.
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Especificações físicas

Especificações de potência

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Peso, aprox.
Sem tela
Com tela

6,1 kg (13,45 lb)
8,4 kg (18,52 lb)

Dimensões (AxLxP), aprox.
Sem tela
Com tela

251 x 353 x 83,4 mm (7,5 x 13,20 x 3,28 pol.)
279 x 349 x 101,2 mm (10,98 x 13,74 x 3,98 pol.)

Dimensões de corte do painel 
(AxL)(1)

(1) Aplica-se apenas aos modelos com tela.

254 x 324 mm (10 x 12,76 pol.)

Opções de montagem
Modelos sem tela
Modelos com tela

Painel
na parede

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Tensão de entrada, CC 18 a 32 Vcc

Consumo de energia, CC (máx.)
Modelos sem tela
Modelos com tela

18 a 32 VCC (SELV), 2,46 a 1,34 A, 45 W
18 a 32 VCC (SELV), 3,28 a 1,79 A, 60 W

Dissipação de calor (1)

Modelos sem tela
Modelos com tela

(1) Cartões adicionais e periféricos estão incluídos no valor da dissipação de calor.

45 W (154 BTU/h)
60 W (205 BTU/h)

Carregamento de periféricos
Placa PCI, máx.
Portas USB, máx. por porta

4 W
500 mA
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Especificações ambientais

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Temperatura, em operação
Modelos sem tela
Modelos com tela(1)

(1) Consulte Orientações de instalação na página 10 para obter mais informações sobre orientações de temperatura.

-20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
-20 a 55 °C (-4 a 131 °F), lado da tela
-20 a 70 °C (-4 a 158 °F), lado traseiro

Temperatura, fora de operação -30 a 80 °C (-22 a 176 °F)

Umidade relativa 10 a 90% sem condensação

Altitude, em operação 2.000 m (6.561 pés)

Altitude, fora de operação 12.000 m (40.000 pés)

Choque, em operação(2)

(2) Aplica-se apenas a computadores montado em painel.

15 g (1/2 seno, 11 ms)

Choque, fora de operação(3) 30 g (1/2 seno, 11 ms) 

Vibração, em operação(3) 0,012 pol. p-p (10 a 57 Hz); 2 g pico (57 a 640 Hz)

Grau de proteção do gabinete(3)

Modelos com tela

(3) As classificações se aplicam quando o computador está devidamente montado sobre a superfície plana de um gabinete tipo equivalente.

Classificado UL tipo 4X e 12, também classificado IP66 conforme classificado pela UL

Certificações

Atributo(1) 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

cULus UL/c-UL listado como equipamento de TI para uso em áreas classificadas conforme padrões ANSI/ISA 
12.12.01, CSA C22.2 nº 213
Grau de proteção do gabinete conforme UL50 e CSA C22.2 nº 94.2-07 Proteção de ingresso do gabinete 
classificado pela UL conforme IEC 60529

IECEx IEC60079-0 2011
IEC60079-15 2010
IEC60079-31 2013
IECEx PRE 15.0040X (para computadores com tela)
IECEx PRE 15.0041U (para computadores sem tela)

ATEX EN60079-0 2012
EN60079-15 2010
EN60079-31 2014
Presafe 15 ATEX 6736X (para computadores com tela)
Presafe 15 ATEX 6737U (para computadores sem tela)

CE EMC 2004/108/EC
• Padrões de imunidade: EN55024
• Padrões de emissão: EN55022 Classe A
ATEX 94/9/EC
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) 2002/96/EC
Diretriz métrica 80/181-EEC
Diretriz de bateria da UE 2006/66/EC
Diretriz de baixa tensão: LVD 2006/95/EC
• EN 60950-1
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FCC Emissões de Classe A

RoHS RoHS europeu 2011/65/EU
RoHS da China:

RoHS da Turquia (EEE Yönetmeliğine Uygundur. Em conformidade com a regulação EEE)

RCM (antigamente, 
C-Tick)

Lei de Radiocomunicações da Austrália, em conformidade com AS/NZS CISPR 22

(1) Consulte http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/certification/overview.page para declarações de conformidade, certificados e 
outros detalhes de certificação.

Certificações (cont.)

Atributo(1) 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC
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Recursos adicionais
Estes documentos contêm informações adicionais referentes a produtos da Rockwell Automation.

Você pode visualizar ou descarregar publicações em http://www.rockwellautomation.com/literature/. 
Para pedir cópias impressas da documentação técnica, entre em contato com seu distribuidor local da 
Allen-Bradley ou representante de vendas Rockwell Automation.

Recurso Descrição
Industrial Computer for Hazardous Locations User 
Manual, publicação 6181X-UM001

Apresenta uma visão geral do sistema e fornece os procedimentos para 
instalar, configurar as conexões, operar e resolver problemas do computador.

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines, publicação 1770-4.1

Fornece orientações gerais para instalação de um sistema industrial Rockwell 
Automation.
Rockwell Automation Publicação 6181X-IN001D-PT-P – Julho 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/6181x-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_category.hcst


Computadores industriais para áreas classificadas     39
Observações:
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Suporte Rockwell Automation
A Rockwell Automation disponibiliza informações técnicas na web para ajudá-lo na utilização de seus produtos. 
Em http://www.rockwellautomation.com/support você pode encontrar notas técnicas e de aplicação, código de exemplo 
e links para service packs de programas de aplicação. Também é possível acessar nossa Central de Suporte em 
https://rockwellautomation.custhelp.com/ para obter atualizações de software, participar de bate-papo e fóruns de suporte, 
visualizar informações técnicas, perguntas frequentes e se cadastrar para receber notificações de atualizações de produtos.

Além disso, fornecemos vários programas de suporte para instalação, configuração e resolução de problemas. Para obter mais 
informações, entre em contato com seu distribuidor local ou representante Rockwell Automation, ou visite 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Assistência à instalação
Caso tenha um problema dentro das primeiras 24 horas de instalação, revise as informações contidas neste manual. Também é 
possível contatar um número especial de Suporte ao Cliente para obter ajuda inicial para colocar o produto em funcionamento.

Devolução de satisfação de novos produtos
A Rockwell Automation testa todos os seus produtos para garantir que estejam totalmente em operação quando deixam as 
instalações industriais. Porém, se seu produto não estiver funcionando e precisar ser devolvido, siga esses procedimentos.

Feedback sobre a documentação 
Seus comentários ajudarão a fazer com que a documentação se adapte melhor às suas necessidades. 
Se tiver alguma sugestão sobre como aprimorar este documento, preencha este formulário, publicação RA-DU002 disponível 
em http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Estados Unidos ou Canadá 1.440.646.3434

Fora dos Estados Unidos ou 
Canadá

Use o Worldwide Locator em 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page , ou entre em 
contato com seu representante Rockwell Automation local.

Estados Unidos
Entre em contato com seu distribuidor. Você deve fornecer um número de caso do Suporte ao Cliente 
(ligue para o número de telefone acima para conseguir um) ao seu distribuidor para que seja possível 
finalizar o processo de devolução.

Fora dos Estados Unidos
Entre em contato com um representante Rockwell Automation local para obter informações sobre o 
procedimento de devolução.

Allen-Bradley, Rockwell Software e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são de propriedade de suas respectivas empresas.

A Rockwell Automation mantém as informações ambientais atualizadas dos produtos no site em 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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