
Dados técnicos

Especificações do relé de sobrecarga eletrônico E300/E200
Códigos de catálogo 193, 592

Resumo

Os relés de sobrecarga eletrônicos E300™ e E200™ são a mais nova tecnologia para proteção contra sobrecarga. O projeto modular, 
opções de comunicação, informações de diagnóstico, fiação simplificada e integração à tecnologia Logix fazem deles a sobrecarga 
ideal para aplicações de controle do motor em um sistema de automação.

O relé E300/E200 consiste em três módulos: sensoriamento, controle e comunicações. Você tem opções em cada um dos três com 
acessórios adicionais para adaptar a sobrecarga eletrônica às necessidades exatas da sua aplicação. O módulo de comunicação 
determina se o dispositivo completo montado é um relé de sobrecarga eletrônico E300 ou um E200.
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Características gerais do produto
Características gerais do produto
Esta seção apresenta uma visão geral dos relés de sobrecarga eletrônicos E300/E200 e seus recursos.

Recursos
O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 é a mais nova tecnologia para proteção de sobrecarga. O design modular, as opções de comunicação, as 
informações de diagnóstico, o cabeamento simplificado e a integração com a tecnologia Logix o tornam a sobrecarga ideal para aplicações de 
controle de motores em um sistema de automação.

O relé de sobrecarga eletrônico E300 oferece várias opções de comunicação. Além da conectividade EtherNet/IP de duas portas, o relé, agora, 
também é compatível com DeviceNet (porta única).

O relé de sobrecarga eletrônico E200 (dispositivo que usa o módulo de configuração de parâmetro) é outra opção de módulo de comunicação 
destinada a aplicações de proteção de sobrecarga de motor eletrônico sem rede (aplicações remotas). O relé de sobrecarga eletrônico E200 faz 
parte do portfólio de produtos E300 é pode ser configurado usando o software Connected Components Workbench. O relé E200 apresenta uma 
única porta de interface USB Tipo B, três discos rotativos para definir o FLA para a aplicação, e uma chave DIP de 8 posições para a seleção de 
recursos e classes de desarme.

Observação: em todo este documento, o E300 e o E200 são amplamente intercambiáveis. Um sistema de sobrecarga configurado com a opção de 
comunicação 193-ECM-PCM está correlacionado a um conjunto E200.

Para obter mais informações sobre a operação e a manutenção deste produto, consulte o manual do usuário, publicação 193-UM015.

Tipo de relé Bimetálico(1)

(1) Consulte a publicação 193-TD010 para obter mais informações.

E1 Plus(2)

(2) Consulte a publicação 193-TD011 para obter mais informações.

E200 E300
Recursos de proteção
Overload P P P P

Phase Loss P P P

Ground Fault P P P

Current Imbalance P P P

Jam P P P

Sobretensão/Subtensão P P

Voltage Imbalance P P

Sobrepotência/Subpotência P P

Recursos de diagnóstico
% da Corrente de Carga Total (FLA) P P P

% de Utilização da Capacidade Térmica (TCU) P P P

Tensão P P

Alimentação P P

Energia P P

Recursos de integração
DeviceLogix™ P P

Controlador Logix P P

Connected Components Workbench™ P

EtherNet/IP™ Expansão opcional Integrado (duas portas)
DeviceNet™ Expansão opcional Integrado (porta única)
Método de programação local EtherNet/IP ou DeviceNet(3)

(3) É possível também configurar dispositivos E300/E200 usando uma estação de diagnóstico do operador de expansão opcional.

USB Tipo B(3) EtherNet/IP ou DeviceNet(3)
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Características gerais do produto
Operação monofásica/trifásica
É possível aplicar o relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 a aplicações trifásicas e monofásicas. A fiação de passagem está disponível em ambos 
os casos.

O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 tem 54 modos operacionais que fornecem funcionalidade de controle do motor para os seguintes 
tipos de partida de motor:

• Overload
• de partida direta
• Partida reversível
• Partida estrela/triângulo (estrela/triângulo)
• Partida de duas velocidades
• Dispositivo de monitoração

Recursos de sobrecarga térmica

Funções de monitoramento de corrente
O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 permite monitorar os seguintes dados operacionais por meio de uma rede de comunicação:

• Correntes de fase individual — em ampères
• Correntes de fase individual — como uma porcentagem do valor da corrente de plena carga
• Corrente média — em ampères
• Corrente média — como uma porcentagem do FLC do motor
• Porcentagem da capacidade térmica utilizada
• Porcentagem do desequilíbrio de corrente
• Corrente de falta à terra

Recurso Descrição

Utilização térmica Com base na medição de corrente RMS, o relé de sobrecarga calcula um modelo térmico que simula o aquecimento real do motor. A porcentagem de 
utilização da capacidade térmica (%TCU) relata este valor calculado. Um desarme de sobrecarga ocorre quando o valor atinge 100%.

Configurações ajustáveis Configure a proteção contra sobrecarga térmica programando a Relação de corrente de carga total (FLC) do motor e a classe de desarme desejada (5 a 30). 
A programação dos valores reais via software garante a precisão da proteção.

Memória térmica Um circuito de memória térmica aproxima a queda térmica para um ajuste de parâmetro de Desarme Classe 20. Isso significa que o modelo térmico do motor 
conectado será sempre mantido, mesmo se a fonte de alimentação for removida.

Modos de reinicialização É possível selecionar entre o rearme manual e automático para um desarme de sobrecarga. O ponto de rearme é ajustável de 1 a 100% da TCU.
Time to Trip Durante uma condição de sobrecarga, é calculado um tempo estimado para o desarme.

Tempo para o rearme Após um desarme de sobrecarga, o rearme não ocorrerá até que a porcentagem calculada de utilização da capacidade térmica fique abaixo do nível de 
rearme. À medida que esse valor diminui, o tempo para o rearme é ajustado corretamente.

Advertência térmica Um bit de advertência térmica é definido quando a porcentagem calculada de utilização da capacidade térmica excede o nível de advertência térmica 
programado, que tem um intervalo de ajuste de parâmetro de 0 a 100% da TCU.

Proteção de duas velocidades Há um segundo ajuste de parâmetro FLA para proteção do motor de 2 velocidades. O que costumava exigir dois relés de sobrecarga separados, um para cada 
conjunto de enrolamentos do motor, agora é feito com um único dispositivo.

Recurso Descrição

Travamento (sobrecorrente)
O relé de sobrecarga pode deixar um motor off-line no caso de um travamento mecânico. Os ajustes de desarme incluem uma configuração de desarme 
ajustável de 50 a 600% FLA e um tempo de atraso de desarme com intervalo de 0,1 a 25 segundos. Uma configuração de aviso separada é ajustável de 50 a 
600% FLA.

Subcarga (subcorrente)

Uma queda repentina na corrente do motor pode sinalizar condições como:
• Cavitação da bomba
• Quebra da ferramenta
• Quebra da cinta
A monitoração de um evento de subcarga pode oferecer proteção aprimorada para os motores. O desarme de subcarga e as configurações de advertência são 
ajustáveis de 10 a 100% FLA. A função de desarme inclui também um tempo de atraso de desarme com um intervalo de 0,1 a 25 segundos.

Desequilíbrio de corrente 
(assimetria)

O desarme de desequilíbrio de corrente e as configurações de advertência são ajustáveis de 10 a 100%. A função de desarme inclui também um tempo de 
atraso de desarme com intervalo de 0,1 a 25 segundos.

Sobrecarga operacional
O travamento é uma condição em que o motor não consegue atingir a operação com velocidade total no período de tempo apropriado exigido pela aplicação. 
Isso pode resultar no superaquecimento do motor, uma vez que o consumo de corrente está além da corrente nominal de carga total do motor. A proteção de 
travamento ajustável tem uma configuração de desarme com um intervalo de 100 a 600% FLA e o tempo de habilitação é ajustável até 250 segundos.

Phase Loss A proteção contra desbalanceamento de fase configurável permite habilitar ou desabilitar a função e também definir uma configuração de atraso de tempo, 
ajustável de 0,1 a 25 segundos. O nível de desarme é ajustado na fábrica com uma medição de desbalanceamento de corrente de 100%.
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Características gerais do produto
Falta à terra (terra)
O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 incorpora o sensoriamento de sequência zero (balanceamento de núcleo) em seu design para detecção 
de falta à terra de baixo nível (arco). As configurações de desarme e advertência são ajustáveis de 20 mA a 5 A. Para dispositivos com capacidade 
acima de 200 A e para detecção de falta à terra menor que 0,5 A, é necessário um transformador de balanceamento de corrente externo. Esta 
detecção particular foi avaliada quanto à compatibilidade com a calibração do Sensoriamento de Falta à Terra e tempos de operação da Norma para 
Sensoriamento de Falta à Terra e Equipamentos de Relé de acordo com o UL 1053. O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 fornece uma 
configuração máxima de inibição de desarme, oferecendo flexibilidade para impedir desarmes quando a magnitude da corrente de falta à terra 
exceder 6,5 A. Essa configuração pode ser útil para proteger contra a abertura do controlador quando a corrente de falta pode possivelmente 
exceder a taxa de capacidade de interrupção do controlador.

Observação: o relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 não é um interruptor de circuito de falta à terra para proteção de equipe (ou Classe I), 
conforme definido no artigo 100 do Código Elétrico Nacional dos EUA.

Recursos do módulo de controle
As entradas do módulo de controle são compatíveis com a conexão de dispositivos, como contatores, contatos auxiliares de desconexão, 
dispositivos piloto, chaves fim de curso e chaves de boia. As entradas são em 24 Vcc, 120 Vca ou 240 Vca e são current sinking. A potência das 
entradas é originada separadamente com fontes do cliente. As saídas de contato de relé podem ser controladas pela rede ou pelos blocos de funções 
DeviceLogix™ para executar tarefas como a operação do contator.

O mecanismo DeviceLogix permite programar algoritmos personalizados de controle do motor. É possível gravar programas para aplicações de 
controle distribuídas ou desligar um motor suavemente quando a rede ou o controlador lógico programável é inesperadamente perdido.

O módulo de controle também monitora termistores de coeficiente de temperatura positiva (PTC).

Recursos do módulo de sensoriamento
O módulo de sensoriamento do E300/E200 com tensão, corrente e corrente de falta à terra oferece o seguinte:

O módulo de sensoriamento é compatível com:

• Tensão/corrente/falta à terra
• Corrente/falta à terra
• Corrente
• Faixa de corrente [A]
• 0,5 a 30
• 6 a 60
• 10 a 100
• 20 a 200

Tensão de comando
E/S E/S e proteção(1)

(1) Inclui o termistor PTC e falta à terra externa.

Entradas Saídas do relé Entradas Saídas do relé

110 a 120 Vca, 50/60 Hz
4 3

2 2
2 2

220 a 240 Vca, 50/60 Hz
4 3

2 2
2 2

24 Vcc
6 3

4 2
2 2

Recurso Descrição
Proteção de tensão Proteção contra problemas de tensão (como subtensão, desequilíbrio de tensão, desbalanceamento de fase, frequência e rotação de fase).

Proteção de energia Essa opção monitora e protege contra potência ativa baixa e excessiva (kW), potência reativa (kVAr), potência aparente (kVA) e fator de potência 
para uma aplicação específica (como aplicações de bomba).

Monitoramento de tensão, potência e 
energia

Essa opção monitora tensão, corrente, potência (kW, kVAr e kVA), energia (kWh, kVArh, kVAh, demanda de kW, demanda de kVAr e demanda de 
kVA) e qualidade de potência (fator de potência, frequência e rotação de fase) no nível do motor.
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Características gerais do produto
Módulos de comunicação
Os seguintes módulos de comunicação estão disponíveis:

Expansão de E/S digital
É possível adicionar até quatro módulos digitais de expansão ao barramento de expansão do relé E300/E200.

• 4 entradas/2 saídas a relé
• 24 Vcc
• 120 Vca
• 240 Vca

A função de desarme remoto permite que um dispositivo externo (como um sensor de vibração) provoque um desarme. Os contatos de relé de 
dispositivos externos são ligados a entradas discretas. Essas entradas discretas são configuráveis com uma opção para atribuir a função de desarme 
remoto.

Expansão de E/S analógica
O módulo de expansão analógica E300/E200 permite proteger contra leituras excessivamente analógicas de sensores com base analógica, como 
sobretemperatura, excesso na leitura ou sobrepressão. O módulo de expansão analógica monitora os sensores de temperatura de resistência.

É possível adicionar até quatro módulos analógicos de expansão ao barramento de expansão do relé E300/E200.

• 3 entradas analógicas universais/1 saída analógica
• 0 a 10 V
• 0 a 5 V
• 1 a 5 V
• 0 a 20 mA
• 4 a 20 mA
• RTD (2 fios ou 3 fios)
• 0 a 150 
• 0 a 750 
• 0 a 3.000 
• 0 a 6.000 (PTC/NTC)

Recursos de fonte de alimentação de expansão
Quando mais de um módulo digital de expansão e uma estação de operador são adicionados ao barramento de expansão do relé E300/E200, você 
precisa de uma fonte de alimentação de expansão para complementar a alimentação dos módulos adicionais. Uma fonte de alimentação de 
expansão fornece energia a um barramento de expansão do relé E300/E200 completamente carregado.

• 120/240 Vca
• 24 Vcc

Módulo de comunicação Descrição

EtherNet/IP™

O módulo de comunicação EtherNet/IP tem duas portas RJ45 que são compatíveis com uma topologia estrela, linear e de anel e com o 
seguinte:
• 2 conexões simultâneas Classe 1 [1 proprietário exclusivo + (1 entrada somente ou 1 ouvinte somente)]
• 6 conexões simultâneas Classe 3 (mensagem explícita)
• Servidor Web integrado
• Servidor SMTP para eventos de desarme e advertência (e-mail e mensagens de texto)
• Arquivo EDS integrado
• Studio 5000 Add-on Profile

DeviceNet™

O módulo de comunicação DeviceNet tem um conector DeviceNet de 5 pinos e é compatível com o seguinte:
• Leitura e Gravação de parâmetros de configuração e informações em tempo real a taxas de 125 kb, 250 kb e 500 kb
• Comunicação de 16 bytes de dados para mensagens de E/S (implícita) para um scanner DeviceNet
• Meios mecânicos para selecionar o endereço do nó do dispositivo
• Mesmos objetos DeviceNet que o relé de sobrecarga eletrônico E3 Plus™ existente
• Modo de emulação E3 Plus (com módulo de controle Série B somente) que permite reutilizar parâmetros de configuração ao usar 

ferramentas como ADR, Terminal de Configuração DeviceNet (193-DNCT ou CEP7-DNCT) e RSNetWorx™ para DeviceNet

Módulo de configuração de parâmetro (E200)

O Módulo de Configuração de Parâmetro (PCM) tem uma porta de interface USB Tipo B e é compatível com o seguinte:
• Aplicações autônomas sem rede
• Configurável com o software Connected Components Workbench™
• Três discos rotativos para definir Ampères de Carga Total (FLA)
• Chave DIP de 8 posições para seleção de recurso e classe de desarme
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Características gerais do produto
Recursos da estação de operador de expansão
É possível adicionar uma estação de operador ao barramento de expansão do relé E300/E200 para ser usada como um dispositivo de interface do 
usuário. As estações do operador fornecem indicadores de status e teclas de função para controle do motor. As estações de operador também são 
compatíveis com CopyCat™, que permite carregar e baixar parâmetros de configuração. O uso de uma estação de módulo de controle Série B e de 
controle/diagnóstico Série B oferece funcionalidade extra para o recurso CopyCat permitindo também carregar e baixar qualquer programação 
personalizada do DeviceLogix.

• Estação de controle
• Estação de diagnóstico

Opções do transformador de corrente externo
Para as aplicações de proteção de sobrecarga do motor com mais de 200 A, os transformadores de corrente (CTs) externos podem ser usados para 
reduzir a corrente de operação principal. Ele também fornece isolamento para condutores de alta corrente e para o relé de sobrecarga eletrônico 
E300/E200. Há diferentes faixas de corrente entre as quais selecionar e também diferentes normas de certificação (por exemplo, UL ou CE) com 
as quais os respectivos kits de CT estão em conformidade.

• Tipos CT compatíveis com UL: 300 A e 600 A
• Tipos CT compatíveis com CE: 300 A e 400 A
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Seleção de produto
Seleção de produto
Esta seção fornece explicações do código de catálogo e informações de seleção de produto para os acessórios e relés de sobrecarga eletrônico E300/
E200.

Explicação do código de catálogo
Os exemplos apresentados nesta seção são apenas para referência. Esta explicação básica não deve ser usada para seleção de produto; nem todas as 
combinações produzirão um código de catálogo válido.

Módulo de sensoriamento

Módulo de controle

193 – ESM – VIG – 30 A – C23
a b c d e

a b c
Código de catálogo Tipo de módulo Tipo de módulo de sensoriamento

Código Descrição Código Descrição Código Descrição
193 Relé de sobrecarga IEC ESM Módulo de detecção VIG Corrente, corrente de falta à terra, tensão e potência
592 Relé de sobrecarga NEMA IG Corrente e corrente de falta à terra

I Corrente

d e
Faixa de corrente de 

sensoriamento
Estilo de montagem do módulo de sensoriamento

Código Descrição Código Descrição
30 A 0,5 a 30 A C23 Montagens para o contator 100-C09 a -C23. Pode também ser usado para montagem direta para contatores NEMA com cód. cat. 300.
60 A 6 a 60 A C55 Montagens para o contator 100-C30 a -C55. Pode também ser usado para montagem direta para contatores NEMA com cód. cat. 300.

100 A 10 a 100 A C97 Montagens para o contator 100-C60 a -C97. Pode também ser usado para montagem direta para contatores NEMA com cód. cat. 300.
200 A 20 a 200 A D180 Montagens para o contator 100-D115 a -D180. Pode também ser usado para montagem direta para contatores NEMA com cód. cat. 300.

E146 Montagens para o contator 100-E116 a -E146
E205 Montagens para o contator 100-E190 a -E205

S2 Montagens para o contator com cód. cat. 500 e tamanho de NEMA 0 a 2
S3 Montagens para o contator com cód. cat. 500 e tamanho de NEMA 3
S4 Montagens para o contator com cód. cat. 500 e tamanho de NEMA 4
T Montagem em painel/trilho DIN com bornes de alimentação

E3T Trilho DIN de reposição/Montagem em painel com bornes de alimentação para um adaptador de montagem em painel E3 Plus
P Montagem em painel/trilho DIN com condutores de potência de passagem

CT Trilho DIN/Montagem em painel com condutores de potência de passagem e sensoriamento de tensão

193 – EIO – 43 – 120
a b c d

a b c d
Código de catálogo Tipo de módulo Contagem de E/S Tensão de comando

Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição
193 Relé de sobrecarga IEC EIO Módulo de controle somente E/S 63 6 entradas/3 saídas a relé 24D 24 Vcc
592 Relé de sobrecarga NEMA

EIOGP(1)

(1) Exige o código de catálogo do sensor de falta à terra equilibrado central 193-CBCT_ para proteção de falta à terra externa. Módulo de sensoriamento com “G” não exigido.

E/S e módulo de controle de proteção 
(Sensoriamento de falta à terra externo 

e PTC)

43 4 entradas/3 saídas a relé 120 110 a 120 Vca, 50/60 Hz

42 4 entradas/2 saídas do relé 240 220 a 240 Vca, 50/60 Hz

22 2 entradas/2 saídas a relé
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Seleção de produto
Módulo de comunicação

Módulo de expansão digital

Módulo de expansão analógico

Estação do operador

193 – ECM – ETR
a b c

a b C
Código de catálogo Tipo de módulo Tipo de módulo de sensoriamento

Código Descrição Código Descrição Código Descrição
193 Relé de sobrecarga IEC ECM Módulo de comunicação ETR EtherNet/IP com duas portas Ethernet

DNT DeviceNet
PCM Módulo de configuração de parâmetro (E200)

193 – EXP – DIO – 42 – 120
a b c d e

a b C d E
Código de catálogo Tipo de módulo Tipo de E/S Contagem de E/S Tipo de comunicação

Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição

193 Relé de sobrecarga 
IEC EXP Módulo de expansão DIO E/S digital 42 4 entradas/2 saídas do relé 120 Entradas 110 a 120 Vca, 

50/60 Hz

240 Entradas 220 a 240 Vca, 
50/60 Hz

24D  Entradas de 24 Vcc

193 – EXP – AIO – 31
a b c d

a b C d
Código de catálogo Tipo de módulo Tipo de E/S Contagem de E/S

Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição
193 Relé de sobrecarga IEC EXP Módulo de expansão AIO E/S analógica 31 3 entradas analógicas universais/1 saída analógica

193 – EOS – SCS
a b c

a b C
Código de catálogo Tipo de módulo Tipo de E/S

Código Descrição Código Descrição Código Descrição
193 Relé de sobrecarga IEC EOS Operator Station SCS Estação de controle de partida

SDS Estação de diagnóstico de partida
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Seleção de produto
Fonte de alimentação

Transformador de corrente externo

193 – EXP – PS – CA
a b c d

a b C d
Código de catálogo Tipo de módulo Tipo de função Tensão de alimentação

Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição

193 Relé de sobrecarga IEC EXP Módulo de expansão PS Fonte de alimentação do 
barramento de expansão CA Tensão de controle 110 a 240 Vca, 50/60 Hz

CC Tensão de controle 24 Vcc

193 – CT – UL – 300 A
a b c d

a b c d
Código de catálogo Tipo de módulo Tipo de certificação Relação de corrente(1)

(1) É possível também usar transformadores de corrente com cód. cat. 1411 para taxas de corrente diferentes. Consulte a publicação 1411-TD001 para obter mais informações.

Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição
193 Relé de sobrecarga IEC CT Transformador de corrente CE Conformidade CE 300 300:5 A

UL Conformidade UL 400 400:5 A
600 600:5 A
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Seleção de produto
Seleção de produto

OBSERVAÇÃO: seu pedido deve incluir 1) o código de catálogo do módulo de sensoriamento, módulo de controle e módulo de 
comunicação selecionado, e 2) se necessário, o código de catálogo de quaisquer acessórios.

Módulos de sensoriamento

Descrição Opções de montagem Faixa de corrente [A] Para uso com Código de catálogo

Corrente

Contatores IEC

0,5 a 30
100-C09 a C23 193-ESM-I-30A-C23
100-C30 a C55 193-ESM-I-30A-C55

6 a 60 100-C30 a C55 193-ESM-I-60A-C55
10 a 100 100-C60 a 100-C97 193-ESM-I-100A-C97

20 a 200
100-D115 a 100-D180 193-ESM-I-200A-D180
100-E116 a 100-E146 193-ESM-I-200A-E146
100-E190 a 100-E205 193-ESM-I-200A-E205

Bornes de potência de montagem em 
painel/trilho DIN

0,5 a 30 Todos os contatores e transformadores de 
corrente externos 193-ESM-I-30A-T

6 a 60
Todos os contatores

193-ESM-I-60A-T
10 a 100 193-ESM-I-100A-T
20 a 200 Todos os contatores 193-ESM-I-200A-T

Bornes de potência de montagem em 
painel/trilho DIN

Substitui diretamente 193-ECPM_

0,5 a 30 Todos os contatores e transformadores de 
corrente externos. 193-ESM-I-30A-E3T

6 a 60
Todos os contatores

193-ESM-I-60A-E3T
10 a 100 193-ESM-I-100A-E3T

Passagem de montagem em 
painel/trilho DIN

0,5 a 30 Todos os contatores e transformadores de 
corrente externos 193-ESM-I-30A-P

6 a 60
Todos os contatores

193-ESM-I-60A-P
10 a 100 193-ESM-I-100A-P
20 a 200 193-ESM-I-200A-P

Contatores de NEMA com cód. cat. 500

0,5 a 30
Tamanho de NEMA 0 a 2

592-ESM-I-30A-S2
6 a 60 592-ESM-I-60A-S2

10 a 100 Tamanho de NEMA 3 592-ESM-I-100A-S3
20 a 200 Tamanho de NEMA 4 592-ESM-I-200A-S4

Contatores de NEMA com cód. cat. 300

0,5 a 30
300-AO_ Série C, Tamanho de NEMA 0 193-ESM-I-30A-C23
300-AO_ Série B, Tamanho de NEMA 0
300-BO_ Série B, Tamanho de NEMA 1 193-ESM-I-30A-C55

6 a 60 300-CO_ Série C, Tamanho de NEMA 2 193-ESM-I-60A-C55

10 a 100 300-CO_ Série B, Tamanho de NEMA 2
300-DO_ Série D, Tamanho de NEMA 3 193-ESM-I-100A-C97

20 a 200 300-DO_ Série C, Tamanho de NEMA 3
300-EO_ Série B/C, Tamanho de NEMA 4 193-ESM-I-200A-D180

N/A 300-FO_ Série A/B/C Tamanho de NEMA 5 193-ESM-I-30A-T(1)

(1) Exige o kit CT externo 193-CT-_-300A.
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Seleção de produto
Descrição Opções de montagem Faixa de corrente [A] Para uso com Código de catálogo

Corrente/falta à terra

Contatores IEC

0,5 a 30
100-C09 a C23 193-ESM-IG-30A-C23
100-C30 a C55 193-ESM-IG-30A-C55

6 a 60 100-C30 a C55 193-ESM-IG-60A-C55
10 a 100 100-C60 a 100-C97 193-ESM-IG-100A-C97

20 a 200
100-D115 a 100-D180 193-ESM-IG-200A-D180
100-E116 a 100-E146 193-ESM-IG-200A-E146
100-E190 a 100-E205 193-ESM-IG-200A-E205

Bornes de potência de montagem em 
painel/trilho DIN

0,5 a 30

Todos os contatores

193-ESM-IG-30A-T
6 a 60 193-ESM-IG-60A-T

10 a 100 193-ESM-IG-100A-T
20 a 200 193-ESM-IG-200A-T

Bornes de potência de montagem em 
painel/trilho DIN

Substitui diretamente 193-ECPM_

0,5 a 30 193-ESM-IG-30A-E3T
6 a 60 193-ESM-IG-60A-E3T

10 a 100 193-ESM-IG-100A-E3T

Passagem de montagem em 
painel/trilho DIN

0,5 a 30 193-ESM-IG-30A-P
6 a 60 193-ESM-IG-60A-P

10 a 100 193-ESM-IG-100A-P
20 a 200 193-ESM-IG-200A-P

Contatores de NEMA com cód. cat. 500

0,5 a 30
Tamanho de NEMA 0 a 2

592-ESM-IG-30A-S2
6 a 60 592-ESM-IG-60A-S2

10 a 100 Tamanho de NEMA 3 592-ESM-IG-100A-S3
20 a 200 Tamanho de NEMA 4 592-ESM-IG-200A-S4

Contatores de NEMA com cód. cat. 300

0,5 a 30
300-AO_ Série C, Tamanho de NEMA 0 193-ESM-IG-30A-C23
300-AO_ Série B, Tamanho de NEMA 0
300-BO_ Série B, Tamanho de NEMA 1 193-ESM-IG-30A-C55

6 a 60 300-CO_ Série C, Tamanho de NEMA 2 193-ESM-IG-60A-C55

10 a 100 300-CO_ Série B, Tamanho de NEMA 2
300-DO_ Série D, Tamanho de NEMA 3 193-ESM-IG-100A-C97

20 a 200 300-DO_ Série C, Tamanho de NEMA 3
300-EO_ Série B/C, Tamanho de NEMA 4 193-ESM-IG-200A-D180(1)

(1) Exige o kit CT externo 193-CT-_-300A.

— 300-FO_ Série A/B/C, Tamanho de NEMA 5 193-ESM-IG-30A-T(1)
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Seleção de produto
Módulos de controle

Módulos de comunicação

Descrição Opções de montagem Faixa de corrente [A] Para uso com Código de catálogo

Tensão/corrente/falta à terra

Contatores IEC

0,5 a 30
100-C09 a C23 193-ESM-VIG-30A-C23
100-C30 a C55 193-ESM-VIG-30A-C55

6 a 60 100-C30 a C55 193-ESM-VIG-60A-C55
10 a 100 100-C60 a 100-C97 193-ESM-VIG-100A-C97

20 a 200
100-D115 a 100-D180 193-ESM-VIG-200A-D180
100-E116 a 100-E146 193-ESM-VIG-200A-E146
100-E190 a 100-E205 193-ESM-VIG-200A-E205

Bornes de potência de montagem em 
painel/trilho DIN

0,5 a 30

Todos os contatores

193-ESM-VIG-30A-T
6 a 60 193-ESM-VIG-60A-T

10 a 100 193-ESM-VIG-100A-T
20 a 200 193-ESM-VIG-200A-T

Bornes de potência de montagem em 
painel/trilho DIN

Substitui diretamente 193-ECPM_

0,5 a 30 193-ESM-VIG-30A-E3T
6 a 60 193-ESM-VIG-60A-E3T

10 a 100 193-ESM-VIG-100A-E3T
Passagem de montagem em 

painel/trilho DIN 0,5 a 30 Transformadores de potencial e corrente externos 193-ESM-VIG-30A-CT

Contatores de NEMA com cód. cat. 500

0,5 a 30
Tamanho de NEMA 0 a 2

592-ESM-VIG-30A-S2
6 a 60 592-ESM-VIG-60A-S2

10 a 100 Tamanho de NEMA 3 592-ESM-VIG-100A-S3
20 a 200 Tamanho de NEMA 4 592-ESM-VIG-200A-S4

Contatores de NEMA com cód. cat. 300

0,5 a 30
300-AO_ Série C, Tamanho de NEMA 0 193-ESM-VIG-30A-C23
300-AO_ Série B, Tamanho de NEMA 0
300-BO_ Série B, Tamanho de NEMA 1 193-ESM-VIG-30A-C55

6 a 60 300-CO_ Série C, Tamanho de NEMA 2 193-ESM-VIG-60A-C55

10 a 100 300-CO_ Série B, Tamanho de NEMA 2
300-DO_ Série D, Tamanho de NEMA 3 193-ESM-VIG-100A-C97

20 a 200 300-DO_ Série C, Tamanho de NEMA 3
300-EO_ Série B/C, Tamanho de NEMA 4 193-ESM-VIG-200A-D180

N/A 300-FO_ Série A/B/C, Tamanho de NEMA 5 193-ESM-VIG-30A-T(1)

(1) Exige o kit CT externo 193-CT-_-300A.

Descrição Nº de entradas/saídas Tensão de controle nominal [V] Código de catálogo

Módulo de E/S

6 entradas/3 saídas
24 Vcc

193-EIO-63-24D
2 entradas/2 saídas 193-EIO-22-24D
4 entradas/3 saídas

110 a 120 Vca, 50/60 Hz
193-EIO-43-120

2 entradas/2 saídas 193-EIO-22-120
4 entradas/3 saídas

220 a 240 Vca, 50/60 Hz
193-EIO-43-240

2 entradas/2 saídas 193-EIO-22-240

Módulo de proteção e E/S
Termistor (PTC) e corrente externa 

de falta à terra(1)

(1) Exige o código de catálogo do sensor de falta à terra equilibrado central 193-CBCT_.

4 entradas/2 saídas 24 Vcc 193-EIOGP-42-24D
2 entradas/2 saídas 110 a 120 Vca, 50/60 Hz 193-EIOGP-22-120
2 entradas/2 saídas 220 a 240 Vca, 50/60 Hz 193-EIOGP-22-240

Descrição Código de catálogo
EtherNet/IP 193-ECM-ETR
DeviceNet 193-ECM-DNT

Módulo de configuração de parâmetro 
(E200) 193-ECM-PCM
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Seleção de produto
Módulos de expansão

Acessórios

Descrição Nº de entradas/saídas Tensão de controle nominal [V] Código de catálogo
Módulo de expansão digital, 24 Vcc 4 entradas/2 saídas 24 Vcc 193-EXP-DIO-42-24D

Módulo de expansão digital, 120 Vca 4 entradas/2 saídas 110 a 120 Vca, 50/60 Hz 193-EXP-DIO-42-120
Módulo de expansão digital, 240 Vca 4 entradas/2 saídas 220 a 240 Vca, 50/60 Hz 193-EXP-DIO-42-240

Módulo de expansão analógico: mA, V, RTD 
e resistência 3 entradas universais/1 saída — 193-EXP-AIO-31 (1)

(1) O módulo exige firmware de módulo de controle v 3.000 ou superior.

Fonte de alimentação de expansão —
24 Vcc 193-EXP-PS-DC

110 a 240 Vca, 50/60 Hz 193-EXP-PS-AC
Estação de controle de partida com cabo de 3 metros — — 193-EOS-SCS

Estação de diagnóstico de partida com cabo de 
3 metros — — 193-EOS-SDS (1)

Descrição Para uso com Pct. Qtd. Código de catálogo

Módulo da bobina do contator
Contatores 100-C09 a 100-C23

1
193-EIO-CM-C23

Contatores 100-C30 a 100-C55 193-EIO-CM-C55
Contatores 100-C60 a 100-C97 193-EIO-CM-C97

Cabo do módulo de expansão de 1 metro — 1 193-EXP-CBL-1M
Cabo do módulo de expansão de 3 metros — 1 193-EXP-CBL-3M

Sensor de falta à terra equilibrado central(1)

(1) Exige o módulo de controle com “GP” para proteção de falta à terra interna ou o módulo de sensoriamento com “G”, mas não ambos.

193-EIOGP-42-24D
193-EIOGP-22-120
193-EIOGP-22-240

193/592-ESM-IG-_-_
193/592-ESM-VIG-_-_

1

193-CBCT1
193-CBCT2
193-CBCT3
193-CBCT4

Descrição Para uso com Pct. Qtd. Código de catálogo

Conectores de reposição

193-EIO-63-24D

1

193-NCIO-63-CNT
193-EIO-43-120

193-NCIO-43-CNT
193-EIO-43-240

193-EIOGP-42-24D 193-NCIOGP-42-CNT
193-EIOGP-22-120

193-NCIOGP-22-CNT
193-EIOGP-22-240

193-ESM-VIG-30A-CT 193-NCSM-VIG-CNT
193-EXP-DIO-42-24D

193-NCXP-DIO-CNT(1)193-EXP-DIO-42-120
193-EXP-DIO-42-240

193-EXP-AIO-31 193-NCXP-AIO-CNT(1)

193-EXP-PS-DC
193-NCXP-PS-CNT(1)

193-EXP-PS-AC
193-ECM-DNT 193-NCCM-DNT-CNT
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Seleção de produto
Adaptadores do parafuso de montagem do painel

193-ESM-I-30A-T

1

140M-C-N45(2)

193-ESM-I-60A-T
193-ESM-IG-30A-T
193-ESM-IG-60A-T

193-ESM-VIG-30A-T
193-ESM-VIG-60A-T

193-ESM-I-30A-P
193-ESM-I-60A-P

193-ESM-IG-30A-P
193-ESM-IG-60A-P

193-ESM-VIG-30A-CT
193-ESM-I-100A-T

193-ESM-SA-100(3) 
193-ESM-IG-100A-T

193-ESM-VIG-100A-T
193-ESM-I-100A-P

193-ESM-IG-100A-P

Transformadores de 
corrente externos

Com 
certificação CE

Relação de corrente: 
300:5 A 193-ESM-I-30A-E3T

193-ESM-I-30A-T
193-ESM-I-30A-P

193-ESM-IG-30A-E3T
193-ESM-IG-30A-T
193-ESM-IG-30A-P

193-ESM-VIG-30A-CT

3

193-CT-CE-300A

Relação de corrente: 
400:5 A 193-CT-CE-400A

Com 
certificação UL

Relação de corrente: 
300:5 A 193-CT-UL-300A

Relação de corrente: 
600:5 A 193-CT-UL-600A

(1) Fornecido com conectores e cabo de barramento de expansão de 20 cm.
(2) Vendido em múltiplos de 10. Quantidade do pedido de 10 para receber um pacote de 10 peças.
(3) Vendido em múltiplos de 10. Quantidade do pedido de 1 para receber um pacote de 10 peças.

Descrição Para uso com Código de catálogo

Tampa do terminal do lado da carga

193-ESM-I-200A-D180

193-ESM-TCT-200

193-ESM-I-200A-T
193-ESM-I-200A-E146
193-ESM-I-200A-E205

193-ESM-IG-200A-D180
193-ESM-IG-200A-T

193-ESM-IG-200A-E146
193-ESM-IG-200A-E205

193-ESM-VIG-200A-D180
193-ESM-VIG-200A-T

193-ESM-VIG-200A-E146
193-ESM-VIG-200A-E205

Tampa do terminal do contator
193-ESM-I-200A-D180

193-ESM-TC-D180193-ESM-IG-200A-D180
193-ESM-VIG-200A-D180

Tampa do terminal do lado da alimentação
193-ESM-I-200A-T

193-ESM-TCT-200193-ESM-IG-200A-T
193-ESM-VIG-200A-T

Descrição Para uso com Pct. Qtd. Código de catálogo
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Seleção de produto
Descrição Para uso com Código de catálogo

Auxiliar de comunicação EtherNet/IP
• Dispositivo de ligação DeviceNet para EtherNet/IP

Porta única 193-ECM-DNT 193-DNENCAT
Duas portas 193-ECM-DNT 193-DNENCATR

Terminal de configuração DeviceNet
• Fornece interface com objetos no DeviceNet 193-ECM-DNT 193-DNCT

Adaptador USB para DeviceNet
• Fornece interface de computador USB para DeviceNet 193-ECM-DNT 1784-U2DN

Adaptador USB para Ethernet
• Fornece interface de computador USB para Ethernet 193-ECM-ETR 9300-USBE
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Especificações
Especificações

Esquemas elétricos

Figura 1 - Módulo de controle

Figura 2 - Módulos de E/S digital de expansão 193-EXP-DIO-__

193-EIO a 193-EIOGP a 

A1

Relé 0

IN1IN0A2R04R03

Entradas adicionais para 
193-EIO-63 a 

A1

Relé 0

IN1IN0A2R04R03

Entradas adicionais para 193-EIOGP-42 a 

A1 A1 A2

Relé 1 Relé 2

(+) (-)

A1 A1 A2

(+) (-)

Relé 1 Ground 
Fault

IN4IN3IN2 R13PEIN5 R24R23R14 IN3IN2 PE

+t°

IT2IT1
PTC

R13 S2S1R14

IN0 IN1 INC

IN2 IN3

RS2R04 R14 RC3

R04 R14 RC3

(+)

(-)
Fonte

IN1IN0 IN3IN2 INC
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Especificações
Figura 3 - Módulo de E/S analógica de expansão 193-EXP-AIO-31

Figura 4 - Fontes de alimentação de expansão 193-EXP-PS-__ Figura 5 - Transformadores de corrente externos 193-CT-__

Tabela 1 - Conformidade com as normas e certificações

IN1+ IN1- RS1

IN2+ IN2- RS2

OUT+OUT-

IN0+ IN0- RS0

Entrada analógica de corrente Entrada analógica de tensão

Resistência/RTD de 2 fios

RTD de 3 fios

Tensão analógica ou saída de corrente

(+)

(-)

Fonte de 
alimentaçã
o de 24 Vcc

Dispositivo 
de entrada 
de corrente

(+)

(-)
Dispositivo

INx+

INx-

INx+

INx-

INx+

INx-

RSx

+V

V

INx+

INx-

Saída V

Saída -

A1 A2

(+)

(-)
Fonte

A1 A2

Se você estiver usando CTs com cód. cat. 1411, 
a fiação será a mesma.

H1
(ponto)

H1
(ponto)

H1
(ponto)

A2 A2A2

X1

X2 X2X2

X1 X1

T1
T2

T3

CT1 CT2 CT3

T1 T2 T3

L1 L2

L3

Relé de 
sobrecarga

L1 L2

L3

Motor

Conformidade com as normas Certificações
CSA22.2, Nº 60947-4-1 cULus listado - Nº do arquivo E14840; Nº do guia NKCR, NKCR7
EN 60947-4-1 Etiqueta CE
UL 60947-4-1 RCM (anteriormente C-Tick)
GB/T 14048.4-2010 ABS
IEC 61508 CCC
IEC 61511 KCC
SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388 Adequado para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)

Apto a SIL 2 - IEC 61508:2010 Partes 1 a 7 (com módulo de controle série B somente)
Proteção ambiental - Período de uso 25 (China RoHS)
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Especificações
Especificações elétricas

Tabela 2 - Capacidade de motor/carga

Tabela 3 - Capacidade da fonte de alimentação do módulo de 
controle

Tabela 4 - Capacidade do relé de saída (módulo de controle e módulo 
digital de expansão)

Tabela 5 - Classificações de entrada (módulo de controle e módulo 
digital de expansão)

Atributo Capacidade
Terminais 1/L1, 3/L2, 5/L3, 2/T1, 4/T2, 6/T3
Dispositivos de estilo do terminal

Tensão de isolamento Ui 690 Vca
Tensão de trabalho nominal Ue, IEC 690 Vca
Tensão de trabalho nominal Ue, UL 690 Vca

Dispositivos de estilo de passagem
Tensão de isolamento Ui 1.000 Vca
Tensão de trabalho nominal Ue, IEC 1.000 Vca
Tensão de trabalho nominal Ue, UL 1.000 Vca

Tensão de pico normal (Uimp) 6 kV
Corrente de operação normal Ie Consulte a tabela de seleção de produto
Frequência nominal 45 a 65 Hz(1)

(1) Exceção: todo relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 que usa um sensor de falta à terra externo é 
limitado a uma detecção de 
50/60 Hz.

Atributo Capacidade
Tensão nominal de alimentação (Us) 24 Vcc 120 Vca 240 Vca
Faixa de operação 11 a 30 Vcc 85 a 132 Vca 159 a 265 Vca
Corrente de energização máxima 3 A por 30 ms 10 A por 1 ms 8 A por 3 ms

Consumo máximo 
de energia

E300/E200 6 W
E300/E200

com expansão 8 W

Tempo máximo de 
interrupção de 
energia

Vmín. 5 ms 10 ms 10 ms

Vmáx. 5 ms 10 ms 10 ms

Atributo Capacidade
Relé 0 R03/R04
Relé 1 R13/R14
Relé 2: R23/R24
Tipo de contatos Formulário A SPST - NO
Corrente térmica nominal (Ithe) 5 A
Tensão de isolamento (Ui) 300 Vca
Tensão de trabalho nominal (Ue) 250 Vca

Corrente de trabalho nominal (Ie)
3 A (a 120 Vca), 1,5 A (a 240 Vca)

0,25 A (a 110 Vcc), 0,1 A (a 220 Vcc)
Corrente mínima de operação 10 mA a 5 Vcc
Designação de classificação B300
Categoria de utilização CA-15
Classificação de carga resistiva (p.f. = 1.0) 5 A, 250 Vca/5 A, 30 Vcc
Classificação de carga indutiva (p.f. = 0,4) 
(L/R = 7 ms) 2 A, 250 Vca/2 A, 30 Vcc

Corrente nominal de curto-circuito 1.000 A
Fusível de circuito de controle recomendado KTK-R-6 (6 A, 600 V)
Número classificado de operações
Relé 0, Relé 1 e Relé 2:

W/100-C09 a 100-C55 5.000.000
W/100-C60 a 100-C97 2.500.000
Tamanho de W/NEMA 0 a 2 1.000.000
Tamanho de W/NEMA 3 300.000

Atributo Capacidade
Entrada 0: 
Entrada 1: 
Entrada 2: 
Entrada 3: 
Entrada 4: 
Entrada 5:

IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5

Tensão de alimentação 24 Vcc 120 Vca 240 Vca
Tipo de entradas Corrente de campo sink
Tensão em estado 
energizado 11 Vcc 74 Vca 159 Vca

Corrente em estado 
energizado (ligada) 2 mA 5 mA 5 mA

Tensão em estado 
desenergizado 5 Vcc 20 Vca 40 Vca

Corrente em estado 
desenergizado 1,5 mA 2,5 mA 2,5 mA

Tensão de transição 5 a 11 Vcc 20 a 74 Vca 40 a 159 Vca
Corrente de transição 1,5 a 2,0 mA 2,5 a 5 mA 2,5 a 5 mA
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Especificações
Tabela 6 - Classificações de E/S analógica 
(módulo analógico de expansão)

Tabela 7 - Classificações de entrada do termistor/PTC (somente PTC)

Diretriz de baixa tensão

Os módulos digitais de expansão do relé de sobrecarga 
eletrônico E300/E200 são testados quanto à compatibilidade 
com EN60947-5-1 Chave de seccionamento e chave de 
controle de baixa tensão Parte 5-1: dispositivos do circuito de 
controle e elementos de chave.

Tabela 8 - Módulos de E/S digital de expansão

Tabela 9 - Módulos de fonte de alimentação de expansão

Tabela 10 - Módulos de comunicação

Módulo
Barramento para isolamento de 
entrada/saída 1.000 Vca = 1.415 Vcc (1 min.)

Isolamento de grupo (entrada/saída) 1.000 Vca = 1.415 Vcc (1 min.)
Isolamento de canal a canal Nenhum
Consumo de corrente máximo 85 mA a 24 V
Máx. Corrente de pico na energização 0,5 A a 24 Vcc por 1 ms
Canais de entrada

Faixas de entrada

Corrente 0 a 20 mA, 4 a 20 mA
Tensão 0 a 10 V, 1 a 5 V, 0 a 5 V

RTD
100 , 200 , 500 e 1.000 PT385 e Pt3916, 

100 Ni618 e Ni672, 10 Cu 426, 604 
NiFe 518

Resistência 0-150 , 0-750 , 0-3000 , 0-6000 

Tolerâncias de impedância 
de entrada

Corrente 249  ± 1,0%

Tensão
10 M a 10 Vpol.

4 M a 5 Vpol.
680 k a 1 Vpol.

Resolução de entrada 12 bits
Canais de saída

Faixas de saída
Corrente 0 a 20 mA, 4 a 20 mA
Tensão 0 a 10 V, 0 a 5 V, 1 a 5 V

Resolução de saída 12 bits

Carga de saída de tensão 2 k  mín. a uma saída de 10 V (5 mA máx.), 
incluindo resistência do fio

Carga de saída de corrente 50 a 750  máx.

Impedância de saída
Corrente 1 M
Tensão <1 

Detecção de circuito aberto 
de saída

Corrente Detecção de C.A. compatível
Tensão Detecção de C.A. incompatível

Carga indutiva máx. (saídas de corrente) 0,1 mH
Carga capacitiva máx. 
(saídas de tensão) 1 F

Atributo Capacidade
Terminais IT1, IT2
Tipo de unidade de controle Marca A
Número máximo de sensores 6
Resistência máxima da corrente do sensor PTC ao frio 1.500 
Resistência ao desarme 3.400 ± 150 
Resistência ao rearme 1.600 ± 100 
Resistência ao desarme de curto-circuito 25 ± 10 
Tensão máxima em terminais PTC (RPTC = 4 k) 7,5 Vcc
Tensão máxima em terminais PTC (RPTC = aberto) 30 Vcc
Response Time 800 ms

Módulos de E/S digital de expansão
193-EXP-DIO-42

24D 120 240
Tensão de operação normal de saída digital (Ue) 250 Vca 250 Vca 250 Vca
Tensão de isolamento de saída digital (Ui) 2.000 Vrms por 1 s
Tensão suportável nominal de impulso (Uimp) NA
Corrente de curto-circuito condicional 1.000 A 1.000 A 1.000 A
Fusível de circuito de controle recomendado KTK-R (6 A, 600 V)
Categoria de utilização AC15, DC13
Grau de poluição 3

Módulos de E/S digital de expansão 193-EXP-PS-AC 193-EXP-PS-DC
Tensão de trabalho nominal (Ue) 100 a 250 Vca 21,6 a 26,4 Vcc

Tensão de isolamento (Ui) 2.640 Vrms por 1 s 500 V por 60 s
Tensão suportável nominal de impulso (Uimp) 4 kV 0,5 kV

Corrente de curto-circuito condicional NA NA
Proteção contra curtos-circuitos NA NA

Categoria de utilização NA NA
Grau de poluição 3 3

Módulo de comunicação Máx. Consumo de corrente
193-ECM-DNT 50 mA a 24 Vcc
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Especificações ambientais

Observação: as fontes de alimentação de expansão do relé de 
sobrecarga eletrônico E300/E200 (códigos de categoria 
193-EXP-PS-AC e 193-EXP-PS-DC) perto da temperatura 
do ar não devem exceder 55 °C (131 °F).

Especificações de compatibilidade eletromagnética

Proteção

Tabela 11 - Proteção geral

Tabela 12 - Proteção contra sobrecarga

Atributo Capacidade
Temperatura ambiente
Armazenamento -40 a +85 °C (-40 a +185 °F)
Em operação (aberto) -20 a +55 °C (-4 a +131 °F)
Em operação (fechado) -20 a +40 °C (-4 a +104 °F)
Umidade
Em operação 5 a 95% sem condensação
Calor úmido – Estado estável (de acordo 
com IEC 68-2-3) 92% r.h., 40 °C (104 °F), 56 dias

Calor úmido – Cíclico (de acordo com 
IEC 68-2-30) 93% r.h., 25 °C/40 °C (77 °F/104 °F), 21 ciclos

Método de resfriamento Convenção natural
Vibração (de acordo com IEC 68-2-6) 2,5 G em operação, 5 G fora de operação
Choque (de acordo com IEC 68-2-27) 30 G
Altitude máxima 2.000 m(1)

(1) Exceção: todo relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 que usa um sensor de falta à terra externo é 
limitado a uma detecção de 50/60 Hz.

Poluição ambiente Grau de poluição 3
Marcação de terminal EN 50012
Grau de proteção IP20

Atributo Capacidade
Imunidade à descarga eletrostática
Nível de teste Descarga pelo ar 8 kV, descarga por contato 6 kV
Critérios de desempenho 1(1)(2)

(1) Os critérios de desempenho 1 exigem o DUT para não haver degradação ou perda de desempenho.
(2) Ambiente 2

Imunidade à frequência de rádio
Nível de teste 10 V/m
Critérios de desempenho 1(1)(2)

Imunidade à explosão/transiente elétrico rápido
Nível de teste 4 kV (Potência), 2 kV (Controle e Comunicação)
Critérios de desempenho 1(1)(2)

Imunidade a surto
Nível de teste 2 kV (L-E), 1 kV (L-L)
Critérios de desempenho 1(1)(2)

Emissões radiadas Classe A
Emissões conduzidas Classe A

Tipo de proteção Desarme ADVERTÊNCIA
Overload Sim Sim
Phase Loss Sim Não
Ground Fault Sim Sim
Sobrecarga operacional Sim Não
Jam Sim Sim
Underload Sim Sim
Termistor (PTC) Sim Sim
Current Imbalance Sim Sim
Remote Trip Sim Não
Inibição de partida/partida bloqueada Sim Não
Subtensão L-L Sim Sim
Sobretensão L-L Sim Sim
Desequilíbrio de tensão Sim Sim
Rotação de fase Sim Sim
Under Frequency Sim Sim
Over Frequency Sim Sim
Subpotência real (kW) Sim Sim
Sobrepotência real (kW) Sim Sim
Subpotência reativa consumida (+kVAr) Sim Sim
Sobrepotência reativa consumida (+kVAr) Sim Sim
Subpotência reativa gerada (-kVAr) Sim Sim
Sobrepotência reativa gerada (-kVAr) Sim Sim
Subpotência aparente (kVA) Sim Sim
Sobrepotência aparente (kVA) Sim Sim
Fator de subpotência atrasado (-PF) Sim Sim
Fator de sobrepotência atrasado (-PF) Sim Sim
Fator de subpotência adiantado (-PF) Sim Sim
Fator de sobrepotência adiantado (-PF) Sim Sim
Sobrecontagem de valor de potência (kW, kVAr ou KVA) Sim Sim
Sobreanalógico Sim Sim

Atributo Capacidade

Tipo de relé Sensível ao desbalanceamento de fase de atraso 
compensado pelo ambiente

Natureza do relé Estado sólido
Configuração de FLA Consulte o manual do usuário
Classificação de desarme 120% FLA
Classe de desarme 5 a 30
Modo de rearme Automático ou Manual
Nível de rearme de sobrecarga 1 a 100% TCU
20 Rockwell Automation Publicação 193-TD006B-PT-P - Janeiro  2019



Especificações
Tabela 13 - Proteção contra falta à terra

Precisão

Tabela 14 - Estação de medição

Temporizadores de proteção

Todos os temporizadores de desarme do relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 têm uma resolução de ±0,1 s ou 0,1 s/25 s (o que 
for maior).

Informações sobre segurança do produto
Esta seção fornece informações necessárias para projetar, instalar, verificar e manter uma Função Instrumentada de Segurança (SIF) utilizando o 
relé de sobrecarga eletrônico E300/E200. Esta seção fornece os requisitos necessários para atender às normas de segurança funcional IEC 61508 
ou IEC 61511.

Descrição do dispositivo
O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 é um relé baseado em microprocessador projetado para ajudar a proteger motores de indução elétrica 
CA trifásicos ou monofásicos com capacidade de 0,5 A a 65.000 A. Consulte o Manual do usuário E300, publicação 193-UM015, para obter uma 
descrição completa dos procedimentos de instalação e manutenção do relé E300/E200.

Função de segurança
O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 ligará e monitorará corretamente a corrente elétrica retirada por um motor elétrico. Qualquer relé de 
saída E300/E200 configurado como um “Relé de desarme” estará em uma posição fechada até a ocorrência do evento de desarme, que forçará o 
relé em um estado aberto. Qualquer relé de saída E300/E200 configurado como “Relé de controle” permitirá que uma rede de comunicação ou 
um dispositivo DeviceLogix interno controle o relé até a ocorrência de um evento de Desarme, que forçará o relé em um estado aberto. O relé de 
sobrecarga eletrônico E300/E200 permanecerá em um estado desarmado e os relés de saída configurados como relés de desarme ou de controle 
permanecerão em um estado aberto até que um comando Trip Reset seja recebido por meio de um botão de reset integrado, entrada fisicamente 
conectada, comando DeviceLogix, comando de Servidor Web ou comando de rede.

O relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 deve fazer parte de um subsistema de elemento final conforme definido pela IEC 61508 e o Nível de 
Integridade de Segurança (SIL) atingido da função projetada deve ser verificado pelo designer. Todos os diagnósticos automáticos que detectam 
falhas do relé E300/E200 são realizados periodicamente e detectam falhas do produto dentro de um intervalo de testes de diagnóstico de 300 ms. 
Se não for realizado um teste de diagnóstico, ocorrerá um evento de desarme e o relé E300/E200 entrará em um estado desarmado. No estado 
desarmado, o LED MS acende na cor vermelho sólido, indicando que houve uma falha irrecuperável e que o LED de desarme/advertência pisca 
em um padrão vermelho, que indica a razão para o evento de desarme. O usuário final é responsável por trocar o relé E300/E200 quando um teste 
de diagnóstico não for realizado.

Atributo Capacidade
Type Equilibrado central
Uso pretendido Proteção do equipamento
Classificação (de acordo com UL 1053) Classe I e Classe II

Faixa de proteção externa

20 a 100 mA
100 a 500 mA

200 mA a 1,0 A
1,0 a 5,0 A

Faixa de proteção interna 0,5 a 5,0 A
Atraso do tempo de advertência e desarme 0,1 a 25 s
Tempo de inibição de proteção 0 a 250 s

Atributo Capacidade
Corrente ±2% da faixa de corrente do módulo de sensoriamento
Ground Fault Current ±5% da escala total
Tensão ±2% da faixa de tensão do módulo de sensoriamento

Alimentação ±5% da faixa de tensão e corrente do módulo de 
sensoriamento
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Limites ambientais
O designer de um SIF deve verificar se o produto está classificado para uso dentro dos limites ambientais esperados. Consulte página 20 para obter 
mais informações.

Limites da aplicação
É especialmente importante que o designer verifique a compatibilidade do material, considerando os agentes químicos agressivos no local e as 
condições de fornecimento de ar. Se o relé E300/E200 for usado fora dos limites de aplicação ou com materiais incompatíveis, os dados de 
confiabilidade fornecidos se tornarão inválidos.

Verificação do projeto
Um relatório detalhado de modo de falha, efeitos e análise de diagnóstico (FMEDA) está disponível com a Rockwell Automation. Esse relatório 
detalha todas as taxas de falha e modos de falha, bem como a duração esperada.

O SIL atingido de um projeto SIF inteiro deve ser verificado pelo designer por meio de um cálculo de PFDavg, considerando arquitetura, 
intervalo de teste de prova, eficácia do teste de prova, qualquer diagnóstico automático, tempo médio de reparo e as taxas de falha específicas de 
todos os produtos incluídos no SIF. Cada subsistema deve ser verificado para garantir a conformidade com os requisitos mínimos de tolerância a 
falhas em hardware (HFT).

Ao usar o relé E300/E200 em uma configuração redundante, um fator de causa comum de no mínimo 5% deve ser incluído nos cálculos de 
integridade de segurança. Os dados da taxa de falha listados no relatório FMEDA são válidos somente para o tempo de vida útil do relé E300/
E200. As taxas de falha aumentarão após esse período de tempo. Os cálculos de confiabilidade baseados nos dados listados no relatório FMEDA 
para a durabilidade prevista além da vida útil podem render resultados otimistas demais, ou seja, o SIL calculado não será atingido.

Integridade sistemática
O produto atendeu aos requisitos do processo de design do fabricante de SIL 2. Eles devem atingir integridade suficiente em relação a erros 
sistemáticos de design pelo fabricante. Um SIF projetado com este produto não deve ser usado em um SIL maior que a indicação sem justificativa 
de “uso anterior” pelo usuário final ou uma redundância de tecnologia diferente no projeto.

Integridade aleatória
O relé E300/E200 é um dispositivo Tipo B. Portanto, com base na compatibilidade com os requisitos de IEC 61508 Rota 2H, quando é usado 
como o único componente em um subconjunto de elemento final, em uma aplicação de baixa demanda, um design pode atender ao SIL 2 em 
HFT=0.

Quando o conjunto de elemento final consiste em muitos componentes (este dispositivo, atuador, solenoide, válvula de escape rápido, etc.), o SIL 
deve ter o conjunto inteiro verificado usando taxas de falha de todos os componentes. Essa análise deve explicar qualquer tolerância a falhas em 
hardware e restrições de arquitetura.

Conexão do relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 ao solucionador de lógica SIS
O dispositivo deve ser conectado a um solucionador de lógica classificado de segurança que executa ativamente a função de segurança, bem como 
o diagnóstico automático projetado para diagnosticar falhas potencialmente perigosas dentro do SIF.

Requisitos gerais
O tempo de resposta do sistema deve ser menor que o tempo de segurança de processo. O dispositivo mudará para seu estado seguro em menos de 
100 milissegundos sob as condições especificadas.

Todos os componentes SIS, incluindo o relé E300/E200, devem estar em operação antes da inicialização do processo.

O usuário deve verificar se o relé E300/E200 é adequado para uso em aplicações de segurança, confirmando se as placas de identificação do relé 
E300/E200 estão marcadas corretamente.

A equipe que está realizando a instalação, operação, manutenção e teste no relé E300/E200 deve ser qualificada para fazer isso.

ATENÇÃO: Use somente componentes ou dispositivos apropriados que estejam em conformidade com os padrões de 
segurança relevantes que correspondam à categoria de segurança e ao nível de integridade de segurança exigidos.
• A conformidade com os requisitos da categoria de segurança e do nível de integridade de segurança deve ser determinada para 

todo o sistema.
• Recomendamos consultar um órgão de certificação referente à avaliação de conformidade com o nível de integridade de 

segurança ou com a categoria de segurança exigida.
Você é responsável por confirmar a conformidade com as normas aplicáveis a todo o sistema.
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Os resultados dos testes de prova devem ser registrados e revisados periodicamente. A vida útil do relé E300/E200 é discutida no relatório modos 
de falha, efeitos e análise de diagnóstico.

Segurança
O relé E300/E200 implementou alguns mecanismos de segurança para auxiliar na resiliência a ataques de cibersegurança. O relé de sobrecarga 
eletrônico E300/E200 tem um recurso de política de segurança que está descrito no Manual do usuário E300, publicação 193-UM015.

O servidor Web integrado do relé E300/E200 é desligado por padrão e é necessário um processo fisicamente longo para habilitá-lo. Assim que o 
servidor Web é habilitado, o usuário deve definir uma senha exclusiva na primeira vez que acessar sua página da web. Este processo é descrito no 
Manual do usuário E300, publicação 193-UM015.

Toda vez que o relé E300/E200 estiver protegendo ativamente um motor em funcionamento ou quando um Controlador Logix tiver uma 
conexão EtherNet/IP Classe 1 estabelecida com a Configuração Automática de Dispositivo habilitada, o relé E300/E200 também impedirá que 
os usuários façam mudanças de configuração aleatórias ou atualizem o firmware.

Os arquivos de firmware do relé E300/E200 são criptografados e é necessário ter uma assinatura digital para poder instalá-los e executá-los no relé. 
O relé E300/E200 usa binários de confiança para seus arquivos de firmware; isso impede que os usuários executem arquivos de firmware 
maliciosos no dispositivo.

Instalação e comissionamento

Instalação
O relé E300/E200 deve ser instalado de acordo com as práticas padrão apresentadas no Manual do usuário E300, publicação 193-UM015. O 
ambiente deve ser verificado para ver se as condições ambientais não ultrapassam as classificações especificadas. O relé E300/E200 deve ser 
acessível para inspeção física.

Embora a documentação do produto identifique como fazer isso, as atualizações do software pelo usuário não são permitidas para este produto 
quando usado em aplicações de segurança funcional. Se for necessário fazer uma atualização de software, o produto deverá ser atualizado pela 
Rockwell Automation.

Localização física e posicionamento
O relé E300/E200 deve ser acessível com espaço suficiente para conexões elétricas e deve permitir o teste de prova manual.

O relé E300/E200 deve ser montado em um ambiente de vibração que não ultrapasse as limitações especificadas em página 20.

Operação e manutenção

Teste de prova sem teste automático
O objetivo do teste de prova é detectar falhas no relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 que não sejam detectadas por nenhum diagnóstico 
automático do sistema. A preocupação principal são as falhas não detectadas que impedem que a função instrumentada de segurança seja 
executada conforme o pretendido.

A frequência do teste de prova, ou o intervalo de teste de prova, deve ser determinada em cálculos de confiabilidade para as funções 
instrumentadas de segurança usando o relé de sobrecarga eletrônico E300/E200. Os testes de prova devem ser realizados com frequência maior ou 
igual à especificada no cálculo para manter a integridade de segurança necessária da função instrumentada de segurança.

O tabela 15 apresenta o teste de prova recomendado. Os resultados do teste de prova devem ser registrados e qualquer falha detectada e que 
comprometa a segurança funcional deve ser relatada à Rockwell Automation.

Esse teste detectará >95% das possíveis falhas de DU no relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 para parar um motor elétrico quando em um 
estado Desarmado.

IMPORTANTE A(s) pessoa(s) que estiver(em) realizando o teste de prova do relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 deve(m) ser treinada(s) em operações de SIS, 
ter(em) as qualificações apropriadas e a proteção pessoal necessária para executar esse teste de prova, e ter(em) o treinamento adequado para 
manutenção e procedimentos MOC da empresa. Não é necessário ter nenhuma ferramenta especial.
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Tabela 15 - Teste de prova recomendado

Reparo e substituição
É necessário seguir os procedimentos de reparo apresentados no Manual do usuário E300, publicação 193-UM015.

Vida útil
A vida útil do relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 é de 10 a 15 anos, ou 5.000.000 de operações, o que resultar em uma vida útil mais curta.

Notificação do fabricante
Se observar uma falha em um dispositivo certificado para segurança, entre em contato com seu distribuidor Rockwell Automation local. Com este 
contato, é possível fazer o seguinte:

• Devolver o dispositivo à Rockwell Automation para que a falha seja devidamente registrada para o código de catálogo afetado e seja feito um 
registro da falha.

• Solicitar uma análise da falha (se necessário) para determinar a causa provável dela.

Etapa Ação
1 Verifique se o motor elétrico que está sendo monitorado pelo relé E300/E200 e o processo no qual o motor é usado podem ser colocados com segurança em um estado seguro.

2 Desligue o relé E300/E200 removendo o conector grande de 7 posições para módulos de controle baseados em CA ou o conector grande de 8 posições para módulos de controle 
baseados em CC no lado da carga do módulo de controle E300/E200.

3 Ligue o relé E300/E200 substituindo o conector grande de 7 posições para módulos de controle baseados em CA ou o conector grande de 8 posições para módulos de controle 
baseados em CC no lado da carga do módulo de controle E300/E200.

4 Ligue o contator que está controlando o motor elétrico.
5 Mantenha pressionado por 3 segundos o botão azul Rearme/Teste na frente do relé E300/E200 para colocar o dispositivo em um estado Desarmado
6 Verifique se o contator está desenergizado e se o motor elétrico está desligado.
7 Registre todas as falhas no banco de dados de inspeção SIF de sua empresa.
8 Pressione e solte o botão azul Rearme/Teste na frente do módulo de comunicação E300/E200 para limpar o evento de desarme.
9 Retome a operação normal do motor elétrico.
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Dimensões aproximadas
Dimensões aproximadas

As dimensões são em milímetros (polegadas). As dimensões não devem ser usadas para fins de fabricação.

Figura 6 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 montado no contator com cód. cat. 100-C09 a -C23

Figura 7 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 montado no contator com cód. cat. 100-C30 a -C37
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Dimensões aproximadas
Figura 8 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 montado no contator com cód. cat. 100-C43 a -C55

Figura 9 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 montado no contator com cód. cat. 100-C60 a -C97
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Figura 10 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-__-D180 montado no contator 
100-D115 a -D180 

Figura 11 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-__-D180 montado no contator 
100-D115 a -D180 com tampas de terminal
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155155
(6.10)(6.10)

110.5110.5
(4.35)(4.35)

42.642.6
(1.68)(1.68)

151.4151.4
(5.96)(5.96)

100100
(3.94)(3.94)

8
(0.32)(0.32)

145145
(5.71)(5.71)

52.552.5
(2.07)(2.07)

9393
(3.66)(3.66)

105105
(4.13)(4.13)

Ø 5.5Ø 5.5
(0.22)(0.22)

n 11.5n 11.5
(0.45)(0.45)

M8M8

Ø 5.5Ø 5.5
(0.22)(0.22)

do furo de 
montagem do 
contator

do furo de montagem 
do contator

405.4
(15.96)

120
(4.72)

55.8
(2.20)

204.6
(8.06)

100
(3.94)

8
(0.32)

Ø 5.5
(0.22)

Ø 11.5
(0.45) 145

(5.71)

52.5
(2.07)

93
(3.66)

105
(4.13)

155
(6.10)

151.4
(5.96)

74.5
(2.93)

61.4
(2.42)

Ø 5.5
(0.22)

do furo de 
montagem do 
contator

do furo de 
montagem do 
contator
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Dimensões aproximadas
Figura 12 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM a montado no contator 100-E116 a -E146

Dispositivo Estilo A Largura B Altura
B1 

Altura com 
terminal

C 
Profundidade

D 
Largura da 
montagem

E 
Altura da 

montagem
F Rearme G Rearme

100-EMS146
193-EE
relé de 

sobrecarga
124 (4,88) 397,1 (15,63) 406,6 (16,01) 165,5 (6,5) 95 (3,74) 380 (14,96) 275,6 (10,85) 3,6 (0,14)

100-EMS146
193-ESM

relé de 
sobrecarga

124 (4,88) 397,1 (15,63) --- 165,3 (6,51) 95 (3,74) 380 (14,96) 247,9 (9,76) 11,4 (0,45)

B

A

E

G

D C

F
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Dimensões aproximadas
Figura 13 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM a montado no contator 100-E190 a -E205

Dispositivo Estilo A Largura B Altura
B1 

Altura com 
terminal

C 
Profundidade

D 
Largura da 
montagem

E 
Altura da 

montagem
F Rearme G Rearme

100-EMS205
193-EE
relé de 

sobrecarga
124 (4,88) 447,1 (17,6) 165,4/183* 

(6,5/7,2*) 95 (3,74) 429,1 (16,89) 325,76 (12,8) 3,6 (0,14)

100-EMS205
193-ESM

relé de 
sobrecarga

124 (4,88) 447,1 (17,6) --- 165,4/183* 
(6,5/7,2*) 95 (3,74) 429,1 (16,89) 283,1 (11,14) 11,4 (0,45)

do furo de 
montagem do 

A

E

B

D

F

G

C

Rockwell Automation Publicação 193-TD006B-PT-P - Janeiro  2019 29



Dimensões aproximadas
Figura 14 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 montado no contator com cód. cat. 500 Tamanho de NEMA 0 e Tamanho 1

Figura 15 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 montado no contator com cód. cat. 500 Tamanho de NEMA 2

180 (7.06)

157 (6.17)

249 (9.78)

35 (1.38)

70
(2.75)

12 (0.46)

Ø 6 (0.22)

90
(3.56)

125
(4.91)

219.2
(8.63)

183.9
(7.24)

275.59
(10.85)

Ø5.58 (0.22)

100.1 (3.94) 

40.13
(1.58)

80.01
(3.15)

124.71
(4.91)

11.68 (0.46) 
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Dimensões aproximadas
Figura 16 - Relé de sobrecarga E300/E200 montado no contator com cód. cat. 500 Tamanho de NEMA 3
138.2
(5.44)

274.1
(10.79)

219.9
(8.66)

368
(14.49)

139.85
(5.51)

11.35
(0.45)

138.4
(5.45)

155.45
(6.12)

121
(4.76)

19.9
(0.78)

161.6
(6.36)

7.9
(0.31)
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Dimensões aproximadas
Figura 17 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 592-ESM-___-__-S4 montado no contator 
NEMA Tamanho 4

Figura 18 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-30A-E3T ou -60A-E3T, 
montado em painel/trilho DIN

187.5
(7.38)

414
(16.30)

11.4
(0.45)

312.7
(12.31)

25.2
(0.99)

250
(9.84)

160.2
(6.31)

130.1
(5.12)

Ø 8.7
(0.34)

189.9
(7.48)

161.7
(6.37)

45
(1.764)

135 (5.32)

30
(1.18)

Ø 5 (0.17)

6 (0.24)

6 (0.217)

9 (0.33)

148 (5.83)

4 (0.154)

46 (1.81)

4 (0.14)

126
(4.94)

101 (3.96)

4 (0.16)

8 (0.30)

q
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Dimensões aproximadas
Figura 19 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-100A-E3T, montado em painel/trilho DIN

Figura 20 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-30A-T ou -60A-T, montado em trilho DIN

71.6
(2.82)

41.2
(1.62)

41.4
(1.63)

139.9
(5.51)

141.5
(5.57)

17.7
(0.70)

4.05
(0.16)

76.6
(3.02)

60
(2.36)

130
(5.12)

5.5
(0.22)

q

135
(5.32)

4.5
(0.18)

125
(4.921)

5
(0.197)

4.8
(0.189)

116.2
(4.58)

39
(1.53)

11.35
(0.45)

30.1
(1.19)

45
(1.76)

124
(4.88)

q

mostrado com o acessório de pés de 
montagem em painel 140M-C-N45

com pés de 
montagem

sem pés de montagem
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Dimensões aproximadas
Figura 21 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-100A-T, montado em trilho DIN

Figura 22 - Relé de sobrecarga E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-200A-T, montado em trilho DIN

Figura 23 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-200A-T com tampas do terminal

11.4
(0.45)

41.2
(1.62)

36.6
(1.44)

120.7
(4.75)

71.6
(2.82)

141
(5.55)

139.9
(5.51)

60
(2.36)

130
(5.12)

Ø 5.8
(0.23)

52.9
(2.08)

q

q

com pés de montagem

sem pés de montagem
sem pés de 
montagem

com pés de montagem

mostrado com o acessório de pés de 
montagem em painel 193-ESM-SA-100

119.8
(4.72)

39
(1.54)

135.7
(5.34)

22
(0.86)

63.9
(2.51)

42.6
(1.68)

151.4
(5.96)

105
(4.13)

(105)

93
(3.66)

Ø 5.5
(0.22)

M8
do furo de 
montagem

do furo de 
montagem

119.8
(4.72)

211
(8.32)

151.4
(5.96)

105
(4.13)

93
(3.66)

Ø 5.5
(0.22)

22
(0.86)

63.9
(2.51)

do furo de 
montagem

do furo de 
montagem
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Dimensões aproximadas
Figura 24 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-30A-P, -60A-P ou -30A-CT, 
montado em trilho DIN

102
(4.00)

106.3
(4.18)

123.5
(4.86)

21.5
(0.85)11.35

(0.45)

30.2
(1.19)

q

44.8 (1.76)

91.5
(3.60)

108
(4.25)

Ø 4.8
(0.19)

5 (0.20)

Ø 6.5
(0.26)

40 (1.57)

11.99
(0.47)

40.8 (1.61)
44.8 (1.76)

sem pés de 
montagem

do furo do pé de 
montagem ao 
botão de reset

do furo do pé de montagem 
ao botão de reset

com pés de montagem

com pés de 
montagem

conector de 5 pinos somente com código 
de catálogo 193-ESM-VIG-30A-CT
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Dimensões aproximadas
Figura 25 - Relé de sobrecarga eletrônico E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-100A-P, montado em trilho DIN

140.9 (5.55)

11.6
(0.46) 26.3

(1.04)

109.9
(4.33)

60 (2.36)

100
(3.94)

Ø 5.8
(0.23)

106.3
(4.18)

38.8
(1.53)

21.4
(0.84)

71.6 (2.82)

q

Ø 12.5
(0.49)

18.98
(0.75)

46.25
(1.82)

64.2
(2.53)

110.45
(4.35)

65.48 (2.58)
45.5 (1.79)

com pés de montagem

sem pés de 
montagem

sem pés de 
montagem

com pés de montagem

mostrado com o acessório de pés de 
montagem em painel 193-ESM-SA-100
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Dimensões aproximadas
Figura 26 - Relé de sobrecarga E300/E200 com módulo de sensoriamento 193-ESM-___-200A-P, montado em trilho DIN

Figura 27 - Módulo de expansão digital E300/E200 193-EXP-DIO-___ e módulo de expansão analógica 193-EXP-AIO-31

119.8 (4.72)

109.5
(4.31)

2.2
(0.09)

63.9 (2.51)

22
(0.86)

151.4 (5.96)

105 (4.13)

93
(3.66)

Ø 5.5
(0.22)

Ø 22.5
(0.89)

119.8 (4.72)

115.8 (4.56)
45.2

(1.78)

37.3
(1.47)

45.75
(1.80)

120.42
(4.74)

25.66
(1.01)

34.02
(1.34)

12.21 (0.48)

17.45 (0.69)

85.77 (3.38)

do furo de montagem

do furo de 
montagem

2 x Ø 4.5 (0.18)

22.5
(0.89)

80.75 (3.18)

120
(4.73)

98 (3.86) 87 (3.43)
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Dimensões aproximadas
Figura 28 - Fonte de alimentação de expansão E300/E200 193-EXP-PS-___

Figura 29 - Estação de controle de partida E300/E200 193-EOS-SCS

Figura 30 - Estação de diagnóstico de partida E300/E200 193-EOS-SDS

120
(4.73)

80.75 (3.18)

45
(1.77)

4x Ø 4.5 (0.18)

98
(3.86)

87
(3.43)

12
(0.47)

100
(3.94)

45 (1.77)

18.5
(0.73)

13.5
(0.53)

Ø 22.5 (0.89)

100
(3.94)

70
(2.76)

18.5
(0.73)

13.5
(0.53)

n 22.1
(0.87)
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Especificações do relé de sobrecarga eletrônico E300
Observações:
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Suporte Rockwell Automation
Use os recursos a seguir para acessar informações de suporte.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a melhor atender a suas necessidades de documentação. Se você tiver sugestões sobre como melhorar este document
preencha o formulário How Are We Doing? em 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Centro de suporte técnico
Artigos da base de conhecimentos, vídeos explicativos, 
perguntas frequentes, bate-papo, fóruns do usuário e 
atualizações de notificações sobre o produto.

www.rockwellautomation.com/knowledgebase 

Números de telefone do suporte técnico local Localize o número de telefone do seu país. www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Códigos de discagem direta
Localize o código de discagem direta para o seu produto. 
Use o código para encaminhar a sua chamada diretamente a 
um engenheiro do suporte técnico.

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

Biblioteca de literatura Instruções de instalação, manuais, folhetos e dados técnicos. www.rockwellautomation.com/literature 

Centro de download e compatibilidade de 
produtos (PCDC)

Obtenha ajuda determinando como os produtos interagem, 
verifique recursos e capacidades e encontre o firmware 
associado.

www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 

Recursos adicionais

Os documentos a seguir contêm informações adicionais sobre produtos relacionados da Rockwell Automation.

É possível visualizar ou baixar publicações em http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. Para 
pedir cópias em papel da documentação técnica, entre em contato com o distribuidor local da Allen-Bradley ou o representante de 
vendas da Rockwell Automation.

Recurso Descrição
Manual do usuário do relé de sobrecarga eletrônico E300, publicação 193-UM015 Oferece informações completas ao usuário sobre o relé de sobrecarga eletrônico E300.

Dados técnicos do relé de sobrecarga bimetálico 193-K, 193-T1, publicação 193-TD010 Fornece informações técnicas para relés de sobrecarga bimetálicos com 
cód. cat. 193-K e 193-T1.

Especificações do relé de sobrecarga eletrônico E1 Plus, publicação 193-TD011 Fornece informações técnicas para relés de sobrecarga eletrônico E1 Plus com 
cód. cat. 193/592.

Dados técnicos de transformadores de corrente com cód. cat. 1411, publicação 1411-TD001 Fornece informações técnicas para transformadores de corrente com cód. cat. 1411.
Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 Fornece as orientações gerais para a instalação do sistema industrial Rockwell Automation.
Site de certificação de produto,
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Safety Guidelines Safety Integrity Level Selection – Systematic Methods Including Layer of Protection 
Analysis, ISBN 1-55617-777-1, ISA

Descreve um método sistemático para selecionar os níveis de integridade de segurança para 
sistemas instrumentados de segurança.

Control System Safety Evaluation and Reliability, 3rd Edition, ISBN 978-1-934394-80-9, ISA Fornece o fundo detalhado necessário para entender como atender às novas regulamentações 
de segurança importantes e aos tópicos de engenharia de confiabilidade.

Safety Instrumented Systems Verification, Practical Probabilistic Calculations, ISBN 1-55617- 909-9, 
ISA

Explica como fazer cálculos de probabilidade para realizar a verificação SIL quanto a sistemas 
de segurança.
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, CopyCat, DeviceLogix, E3 Plus, E200, E300, LISTEN. THINK. SOLVE, Logix, Rockwell Automation, Rockwell Software e RSNetworx são marcas comerciais da 
Rockwell Automation, Inc.
DeviceNet e EtherNet/IP são marcas comerciais da ODVA, Inc.
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Publicação 193-TD006B-PT-P - Janeiro 2019 
Copyright © 2019 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos E.U.A.

A Rockwell Automation mantém informações ambientais atualizadas a respeito de seus produtos no site 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/193-um015_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td010_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td011_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1411-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
https://www.isa.org/store/safety-integrity-level-selection-systematic-methods-including-layer-of-protection-analysis/55239910
https://www.isa.org/store/control-systems-safety-evaluation-and-reliability,-third-edition/116250
https://www.isa.org/store/safety-instrumented-systems-verification-practical-probabilistic-calculation/116175
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page
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