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1718 Ex I/O
Informações importantes para o usuário

Equipamentos de estado sólido apresentam características operacionais distintas de equipamentos 
eletromecânicos. As Diretrizes de segurança para aplicação, instalação e manutenção de controles de estado sólido 
(publicação SGI-1.1, disponíveis no escritório de vendas local da Rockwell Automation ou on-line em
http://www.rockwellautomation.com/literature/), descrevem algumas diferenças importantes entre os 
equipamentos de estado sólido e os dispositivos eletromecânicos fisicamente conectados. Em decorrência dessas 
diferenças e também da ampla variedade de aplicabilidade de equipamentos de estado sólido, todos os 
responsáveis pela utilização do equipamento devem estar cientes de que a aplicação pretendida seja aceitável.
Em nenhum caso, a Rockwell Automation®, Inc. será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da 
aplicação deste equipamento.
Os exemplos e diagramas apresentados neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido aos diversos 
requisitos e variáveis que são associados a cada instalação específica, a Rockwell Automation Inc. não pode 
assumir a responsabilidade pelo uso com base 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, parcial ou total, deste manual sem a permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.
Ao longo deste manual, quando necessário, usamos observações para alertá-lo sobre as considerações de 
segurança.

ADVERTÊNCIA: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que possam causar 
explosão em uma área classificada, resultando em ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a 
propriedades ou perdas econômicas.

ATENÇÃO: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar 
ferimentos pessoais ou morte, prejuízos à propriedade ou perdas econômicas. Atenção ajuda a 
identificar e evitar um perigo e reconhecer as consequências.

PERIGO DE CHOQUE: As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele (por 
exemplo, inversor ou motor) para alertar as pessoas que pode estar presente uma tensão 
perigosa.

PERIGO DE QUEIMADURA: As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele (por 
exemplo, inversor ou motor) para alertar as pessoas que superfícies podem atingir 
temperaturas perigosas.

IMPORTANTE Identifica informações importantes para a correta aplicação e compreensão do produto.
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1718 Ex I/O
Considerações sobre o gabinete
A E/S distribuída do 1718 Ex I/O foi projetada especialmente para operação 
dentro de um gabinete ou de um ambiente monitorado. Observe os requisitos 
para gabinetes e as condições de instalação definidas no capítulo sobre segurança 
do Manual do usuário do 1718 Ex I/O, publicação número 1718-UM001.

Prevenção contra descarga eletrostática 

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão.

A carga eletrostática de componentes plásticos pode produzir descarga, o que 
pode causar a ignição de misturas explosivas.
• Evite cargas eletrostáticas. Por exemplo, as peças plásticas devem ser limpas 

sempre com um pano úmido, nunca com um pano seco.
• Coloque um sinal de advertência facilmente reconhecível no lado interno do 

gabinete. O sinal deve conter a seguinte inscrição: “ADVERTÊNCIA - evite carga 
eletrostática”.

ATENÇÃO: Este equipamento é sensível à descarga eletrostática, que pode causar 
dano interno e afetar o funcionamento normal. Siga estas diretrizes ao lidar com o 
equipamento:
• Toque em um objeto aterrado para descarregar a estática potencial.
• Use uma pulseira de aterramento aprovada.
• Não toque nos conectores nem nos pinos nas placas componentes.
• Não toque os componentes do circuito dentro do equipamento.
• Use uma estação de trabalho segura para estática, se disponível.
• Armazene o equipamento em uma embalagem antiestática quando fora de uso.

No fim da vida útil, este equipamento deve ser coletado separadamente de 
qualquer lixo municipal não selecionado.
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1718 Ex I/O
Aprovação para uso em áreas classificadas na Europa

O seguinte se aplica a produtos marcados com II 2(1)G. Esses módulos:

• São equipamentos do Grupo II e da Categoria 2 e cumprem as exigências essenciais de saúde e 
segurança relacionadas ao projeto e à fabricação de tais equipamentos apresentadas no Anexo II 
da Diretriz 2014/34/UE. Para ver detalhes, consulte a Declaração de conformidade da UE no 1718
Certification Bulletin, publicação 1718-CT001.

• Eles foram projetados para uso em áreas nas quais atmosferas explosivas causadas por gases, 
vapores, névoas ou ar provavelmente ocorrem em operação normal (consulte a definição da 
Zona 1). Tais locais correspondem à classificação de Zona 1, de acordo com a diretriz ATEX 2014/
34/UE.

• Os módulos de E/S têm saídas que levam à Categoria 1 
[Zona 0 (gás) ou Zona 20 (poeira)] ou Categoria M1 (mineração)].

1718-CF4H
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “II (1) 

D [Ex ia Da] IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-
1:2014, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 e EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 
14057 U.

1718- IF4HB
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “II (1) 

D [Ex ia Da] IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-
1:2014, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 e EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 
14056 U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “II (1) 

D [Ex ia Da] IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-
1:2014, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 e EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 
14058 U.

1718-IBN8
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “II (1) 

D [Ex ia Da] IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-
1:2014, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 e EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 
14055 U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “II (1) 

D [Ex ia Da] IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-
1:2014, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 e EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 
14054 U.
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1718 Ex I/O
O seguinte se aplica a produtos marcados com II 2G. Esses módulos:
São equipamentos do Grupo II e da Categoria 2 e cumprem as exigências essenciais de saúde e 
segurança relacionadas ao projeto e à fabricação de tais equipamentos apresentadas no Anexo II da 
Diretriz 2014/34/UE. Para ver detalhes, consulte a Declaração de conformidade da UE do 1718 
Certification Bulletin, publicação 1718-CT001.
Eles foram projetados para uso em áreas nas quais atmosferas explosivas causadas por gases, 
vapores, névoas ou ar provavelmente ocorrem em operação normal. Tais locais correspondem à 
classificação de Zona 1, de acordo com a diretriz ATEX 2014/34/UE.

1718-AENTR
• Montagem: o tipo de proteção é “II 2 G Ex db eb ib q IIC Gb”, em conformidade com as normas

EN 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012+ 
A11:2013 Certificado PTB 19 ATEX 2007 U.

1718-PSDC
• Montagem: o tipo de proteção é “II 2 G Ex db eb q IIC Gb”, em conformidade com as normas

EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-5:2015 e EN 60079-7:2015 
Certificado Presafe 19 ATEX 14059U.

1718-A10, 1718-A20
• Montagem: o tipo de proteção é “II 2 G Ex db eb mb IIC T4”, em conformidade com as normas

EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009 Certificado Presafe 
BVS 11 ATEX E 041 X.
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1718 Ex I/O
Aprovação para uso em áreas classificadas da IEC 

O seguinte se aplica a produtos com a certificação IECEx. Esses módulos:
• Eles foram projetados para uso em áreas nas quais atmosferas explosivas causadas por gases, 

vapores, névoas ou ar provavelmente ocorrem em operação normal (consulte a definição da 
Zona 1). Tais locais correspondem à classificação de Zona 1 da diretriz IEC 60079-10-1.

• Eles foram projetados para serem montados em áreas que exigem nível de proteção de 
equipamento Gb (Zona 1) no rack 1718 aprovado.

• Fornecem circuitos de segurança intrínseca, tipo de proteção: [Ex ia], até áreas que exigem nível 
de proteção de equipamento Ga (Zona 0), nível de proteção de equipamento Da (zona 20) e 
Mineração (M1).

1718-CF4H
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificado IECEx PRE 19.0012U.

1718- IF4HB
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificado IECEx PRE 19.0011U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificado IECEx PRE 19.0013U.

1718-IBN8
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificado IECEx EXA 17.0015U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificado IECEx PRE 19.0009U.
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1718 Ex I/O
O seguinte se aplica a produtos com a certificação IECEx. Esses módulos:
• Eles foram projetados para uso em áreas nas quais atmosferas explosivas causadas por gases, 

vapores, névoas ou ar provavelmente ocorrem em operação normal (consulte a definição da 
Zona 1). Tais locais correspondem à classificação de Zona 1 da diretriz IEC 60079-10-1.

1718-AENTR
• Montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb ib q IIC Gb”, em conformidade com as normas 

IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-5:2015 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 
Certificado IECEx PTB 19.0025U.

1718-PSDC
• Montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb ib q IIC Gb”, em conformidade com as normas 

IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-5:2015 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 
Certificado IECEx PRE 19.0014U.

1718-A10, 1718-A20
• Montagem: o tipo de proteção é “Ex db eb mb IIC T4 Gb”, em conformidade com as normas 

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2017, IEC 60079-18:2017 Certificado 
IECEx BVS 11.0019X.

ATENÇÃO: Este equipamento não é resistente à luz do sol ou outras fontes de 
radiação UV.

ADVERTÊNCIA: 
• Este equipamento deve ser instalado em um gabinete certificado pela ATEX/IECEx 

Zona 1 com um grau mínimo de proteção de IP54 (conforme definido em 
EN/IEC 60529) e usado em um ambiente com grau de poluição não superior a 2 
(conforme definido em EN/IEC 60664-1), quando aplicado em ambientes perigosos 
(Ex). O gabinete deve ser acessível apenas com o uso de uma ferramenta.

• Deverão ser tomadas medidas para prevenir que a tensão nominal seja excedida 
por distúrbios transientes de mais de 140% da tensão nominal.

• Fixe qualquer conexão que combine com este equipamento usando parafusos, 
travas deslizantes, conectores rosqueados ou outros meios fornecidos com estes 
produtos.

• Não desconecte o equipamento a menos que esteja desenergizado ou a área não é
classificada.
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1718 Ex I/O
Gabinetes
A Rockwell Automation fez uma parceria com a Pepperl + Fuchs para soluções 
de gabinete. Para ver mais detalhes sobre os gabinetes de nossos parceiros, 
consulte a publicação 1718-PP002.

Gabinete de plástico
O gabinete de plástico é montado pelos orifícios expostos quando você remove a 
tampa.

Gabinete de aço inoxidável
O gabinete de aço inoxidável é instalado com o uso de um suporte de fixação 
externo anexado ao gabinete.

ADVERTÊNCIA: Erros durante a instalação podem causar ferimentos graves e 
prejuízos significativos a propriedades.
• A instalação deve ser realizada apenas por pessoal suficientemente treinado e

qualificado. Pessoal treinado e qualificado tem experiência relevante nessa área. 
Eles conhecem e compreendem as regras e os padrões dos componentes e 
sistemas.

• Antes de iniciar o processo de instalação, verifique se a atmosfera não é 
potencialmente explosiva.

• Verifique se a fábrica está com a energia desligada.

ADVERTÊNCIA: A montagem incorreta representa um risco de explosão.
A operação dos componentes do 1718 Ex I/O sem um gabinete certificado pode causar 
faíscas. Isso pode incendiar uma atmosfera potencialmente explosiva ao redor.

Instale e opere os componentes da 1718 Ex I/O na zona 1 se eles estiverem instalados 
em um gabinete certificado que atenda ao nível de proteção de equipamento Gb.
Para obter mais informações sobre os requisitos de gabinete da Zona 1, consulte o 
Manual do usuário do 1718 Ex I/O, publicação 1718-UM001.

IMPORTANTE Os componentes do 1718 Ex I/O, juntamente com o gabinete, devem ser 
certificados por uma autoridade de certificação reconhecida antes do 
comissionamento.
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1718 Ex I/O
Racks

Montar os racks
Parafusar os racks

Conexões dos racks 1718-A10, 1718-A20

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão por conta de ignição térmica e violação do 
tipo de proteção.

Certifique-se de que a temperatura ambiente máxima para os componentes 
utilizados não seja excedida. Detalhes da temperatura ambiente são fornecidos 
nos Dados Técnicos, 1718-TD001. Observe que a temperatura aumenta com o 
aumento da quantidade de módulos ativos no gabinete. Se necessário, tome 
medidas para reduzir a temperatura.

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão devido a acessórios não aprovados.

Acessórios que não atendam os requisitos para uso em áreas classificadas podem 
causar a ignição de misturas explosivas.

Use somente acessórios e dispositivos aprovados para uso no ambiente 
respectivo.
Publicação da Rockwell Automation 1718-IN001A-PT-E - Junho  9

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1718-td001_-en-e.pdf


1718 Ex I/O
Conecte a fonte de alimentação e os cabos de rede usando o cabo 1718-CBL3. 
O cabo 1718-CBL3 conecta a base e o rack de extensão. O rack Ex e os terminais 
são blindados com uma tampa transparente para proteger a fiação e devem ser 
montados antes do comissionamento do sistema. Observe as aprovações 
correspondentes para proteção contra explosão.

Para obter mais informações sobre a seleção do rack apropriado, consulte a seção 
Rack no Manual do usuário do 1718 Ex I/O, publicação 1718-UM001.

Terminais do rack Ex e

Capa protetora transparente
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1718 Ex I/O
Conectar os terminais do rack Ex e
Atribuição de fios dos terminais Ex e

Atribuição de terminais do Ex e - conexão do rack com cabo 1718-CBL3

Terminal do rack básico Cor do fio do rack base 1718-CBL3 Terminal do rack de extensão

37 Azul 37

36 Vermelho 36

35 Preto 35

34 Violeta 34

31 Rosa 33

30 Vermelho/azul 23

29 Amarelo 29

28 Verde 28

27 Marrom 27

26 Branco 26

21 Marrom/verde 25

20 Amarelo/marrom 32

16 Cinza 16

14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 2 1

40 39 87 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 173738

Rack

Fonte de alimentação 2Terminais de desativação
(mostrado de lado)

Fonte de alimentação 1
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1718 Ex I/O
Recurso de desativação de saída

Uma seção dos terminais Ex-e controla a desativação da saída dos módulos 
de E/S.

A desativação de saída dos módulos de E/S só funciona para os módulos de E/S 
que estão equipados com um recurso de desativação (1718-OB2, 1718-OB2L). 
Os módulos de E/S com e sem um recurso de desativação podem ser instalados 
no mesmo rack; no entanto, apenas os módulos de E/S equipados com recurso 
de desativação são controlados pela desativação de saída.

Se módulos de E/S equipados com um recurso de desativação são instalados no 
rack, estes módulos podem ser desativados usando uma chave externa.

O estado seguro é definido como circuito de campo desenergizado.

• Para usar o encerramento de saída dos módulos de E/S nos slots 1 a 10, 
substitua os jumpers de encaixe 18 e 19 por um contato externo 
sem tensão.

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão devido ao uso de dispositivos não adequados.

Os dispositivos que não atendem aos requisitos para uso em áreas com risco de 
explosão podem causar a ignição de misturas explosivas.

Use apenas contatos sem voltagem aprovados para uso no ambiente 
correspondente. Para instalação na Zona 1, por exemplo, use um contato sem 
voltagem projetado com proteção Ex e. A entrada de encerramento é um circuito 
fornecido pelo rack com tensão de proteção extrabaixa de segurança (SELV) e, 
portanto, também deve ser isolada de outros circuitos.
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1718 Ex I/O
• Para usar o encerramento de saída dos módulos de E/S nos slots 11 a 20 
(não aplicável para o 1718-A10), substitua os jumpers de encaixe 17 e 18
por um contato externo sem tensão.

Conexão de alimentação (24 V)
As seções transversais dos cabos devem ser grandes o suficiente para reduzir ao 
mínimo as quedas de tensão nas linhas de alimentação.

Atribuição de terminais do Ex e - jumpers de encerramento

Terminal Jumpers de 
encaixe Função

19

Desativação da saída de módulos de E/S

Slots 1 a 10

18

17 Slots 11 a 20

IMPORTANTE • As fontes de alimentação devem ser fornecidas com energia SELV/PELV 
que atenda aos intervalos especificados nos Dados Técnicos, publicação 
1718-TD001.

• 1718-PSDC: tensão CC fornecida Un = 24 V (18 a 32 V) deve ser do tipo
SELV/PELV e não deve ultrapassar uma Umáx (modo comum) de 60 V.

Atribuição de terminais do Ex e - conexão ao terra e energia

Número do 
terminal Ícone Descrição do terminal Função

16 PB
Conexão equipotencial da área perigosa

15 PB

6 PE

Fonte de alimentação 15 L+

4 N-

3 PE

Fonte de alimentação 22 L+

1 N-
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1718 Ex I/O
Número máximo de módulos de E/S

O consumo de energia dos módulos de E/S, adaptador e fontes de alimentação 
pode ser encontrado nos Dados Técnicos, publicação 1718-TD001. Para alguns 
dispositivos, os dados técnicos fornecem informações da dissipação de energia, 
além do consumo de energia. Isso especifica a energia que é convertida em calor 
no dispositivo e é importante para o cálculo de calor no gabinete. Se a dissipação 
de energia não for especificada nos dados técnicos, a dissipação de energia será 
calculada com o valor do consumo de energia.

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão por sobrecarga de energia

Uma potência excessivamente alta pode fazer com que a temperatura máxima 
permitida dentro do gabinete e na superfície dele seja ultrapassada.

Faça um cálculo de calor para determinar o número máximo de módulos de E/S. 
Não instale cargas adicionais se o número máximo permitido de módulos de E/S 
estiver instalado no gabinete.

IMPORTANTE O número máximo de módulos de E/S que podem ser instalados, levando 
em consideração a classe de temperatura, é determinado pela dissipação 
de energia permitida no gabinete. Se, além do 1718 Ex I/O, outras 
cargas estiverem instaladas, o consumo de energia delas poderá reduzir a 
energia disponível para o 1718 Ex I/O. Use apenas a configuração 
aprovada para o gabinete selecionado.
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Inserir e remover módulos
Os pinos do conector nos módulos e os conectores do tipo fêmea no rack 
formam um gabinete à prova de chamas quando conectados.

Gabinete de pinos do conector à prova de chamas

Pinos do conector dobrados

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão devido aos pinos do conector danificados

Os pinos dobrados ou danificados nos módulos podem gerar uma faísca, que pode 
causar a ignição de misturas explosivas.
• Nunca use módulos com pinos do conector dobrados ou danificados.
• Se os pinos do conector estiverem dobrados ou danificados, substitua o módulo por 

outro original intacto.
• Você não tem permissão para reparar módulos com pinos do conector dobrados.
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Pinos danificados com cortes ou arranhões

Slots fixos ficam reservados no rack para adaptadores e fontes de alimentação. 
Os adaptadores são equipados com codificação mecânica no lado interno do 
invólucro para impedir que esses módulos sejam acidentalmente conectados no 
slot de um módulo de E/S.

Os módulos de E/S não têm nenhuma atribuição de slots. Você pode montar 
módulos de E/S em qualquer slot disponível. Organize os módulos nos slots no 
rack da esquerda para a direita.

Os slots não utilizados podem ser deixados vazios ou cobertos usando o 
módulo de preenchimento 1718-ARM.

IMPORTANTE Sempre mantenha um espaço de 50 mm (1,97 pol.) entre os circuitos de 
segurança intrínseca e os que não são de segurança intrínseca.

DICA Anote os tipos de módulos usados   ou outros códigos de identificação 
usando tiras de etiquetas. Você pode colar as etiquetas entre os 
conectores do tipo fêmea do rack. As tiras de etiquetas não devem ser 
mais grossas do que papel normal, para que os módulos de E/S sempre se 
encaixem corretamente.
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Os módulos se conectam ao rack usando um sistema de segurança em duas 
etapas. O módulo tem uma seção de bainha e trava de remoção integrada que 
garante que cada módulo esteja totalmente encaixado quando for inserido no 
slot do rack. O sistema de duas etapas também garante que qualquer faísca de 
ignição em potencial esteja contida antes de você desengatar o módulo.

Inserir módulos
1. Alinhe as guias de conexão no módulo aos dois conjuntos de ganchos de 

trava de um slot disponível no rack.

2. Empurre o módulo suavemente para dentro do slot até ouvir dois cliques.

Desengatado

Engatado

Módulo

Módulo Rack

Rack

Pinos do conector do rack

Ganchos de trava do slot do rack
Revestimento

Trava de remoção

Ganchos de trava do slot do rack

Revestimento
Trava de remoção
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Remover módulos

Os módulos de E/S com conectores frontais de segurança intrínseca ou módulos 
sem conectores frontais (por exemplo, fonte de alimentação) podem ser 
removidos enquanto a operação estiver em andamento.

1. Desconecte os cabos da tomada frontal no módulo.

2. Segure as travas de remoção superior e inferior e deslize-as em direção ao
rack até que os ganchos da trava do slot se desengatem do módulo com 
um clique.

3. Enquanto ainda segura as travas de remoção, puxe o módulo para fora do 
rack. 
A seção de bainha e trava de remoção é afastada dos pinos do conector 
do rack.

ADVERTÊNCIA: 
• A remoção forçada de módulos ou o uso de ferramentas inadequadas podem 

danificar o módulo ou o rack, o que significa que a proteção contra explosão não 
pode mais ser garantida. Remova os módulos apenas com o dispositivo de remoção 
embutido. O dispositivo de remoção embutido força um processo de remoção de 
dois estágios que contém qualquer faísca de ignição em potencial na área terminal 
resistente à pressão.
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4. Solte as travas de remoção.

5. Segure o módulo nas partes superior e inferior, onde estão as travas de 
remoção, e puxe o módulo para fora do rack.

Se necessário, ajuste as informações nas tiras de etiquetas do rack.

Fiação de campo

Os módulos de E/S são conectados de maneira diferente, dependendo do tipo.

Visão geral das conexões

Designação Descrição

Módulos com circuitos de 
segurança intrínseca e soquetes 
frontais

Podem ser feitas conexões de campo aos módulos de E/S usando terminais de 
parafuso, terminais de parafuso dianteiros ou terminais de pressão.
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Requisitos para fios, condutores flexíveis torcidos e terminais crimpados.

IMPORTANTE Use os bornes da série de acessórios. Para obter mais informações, 
consulte Acessórios no capítulo 1 do Manual do usuário do 1718 Ex I/O, 
publicação 1718-UM001.

ADVERTÊNCIA: Uma faísca pode ser gerada por peças descobertas e condutoras, 
como pontas soltas de fios, que podem causar a ignição de misturas explosivas.
• Os condutores flexíveis torcidos sempre devem ser usados   com terminais 

crimpados. Recomendamos o uso de terminais crimpados aprovados de acordo 
com a DIN 46228-4.

Fios

Descrição Valor

Capa de isolamento 9 mm (0,35 pol.)

Seção transversal do núcleo (condutor): 0,14 a 0,5 mm2 (26 a 20 AWG) para 1718-IBN8
0,08 a 1,5 mm2 (28 a 16 AWG) para todos os outros módulos

Diâmetro externo (condutor + isolamento) 2 a 3 mm (0,078 a 0,118 pol.)

Condutores flexíveis torcidos

Descrição Valor

Capa de isolamento 9 mm (0,35 pol.)

Seção transversal do núcleo para terminais crimpados com luva 
plástica 0,5 mm2 de acordo com a IEC 60228 Classe 5 e 6

Seção transversal do núcleo para terminais crimpados sem luva 
plástica 0,5 a 1,5 mm2 de acordo com a IEC 60228 Classe 5 e 6
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Podem ser feitas conexões de campo aos módulos de E/S usando terminais de 
parafuso ou de pressão. Use os bornes da série de acessórios. Para obter 
mais informações, consulte Acessórios no capítulo 1 do Manual do usuário do 
1718 Ex I/O, publicação 1718-UM001.

Terminais de parafuso frontais ou terminais de pressão são ideais para futura 
expansão ou para substituição de conexões de campo individuais, uma vez que o 
terminal pode permanecer no soquete frontal do módulo de E/S durante a 
colocação da fiação.

ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que os dispositivos de medição também 
atendam aos requisitos correspondentes de instalação e tipo de proteção contra 
ignição.

Use somente acessórios e dispositivos aprovados para uso no ambiente 
respectivo.

ATENÇÃO: Os circuitos com o tipo de proteção Ex i que foram operados com 
circuitos que não são de segurança intrínseca não devem mais ser usados   com 
o tipo de proteção Ex i.

Use somente instrumentos de medição com certificado Ex i em conjunto com 
módulos de E/S com certificado Ex i.
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Instalar a fiação de campo para circuitos de segurança intrínseca

1. Os módulos de E/S são conectados de maneira diferente, dependendo 
do tipo. Conecte os bornes aos dispositivos de campo de acordo com as 
informações na publicação Dados Técnicos, 1718-TD001, para os 
módulos de E/S utilizados.

2. Observe a seção transversal permitida do condutor. Recomendamos que 
não seja ultrapassada uma seção transversal do condutor de:
0,5 mm2 (20 AWG) para 1718-IBN8
0,75 mm2 (18 AWG) para todos os outros módulos.

3. Se você estiver usando cabos, prenda-os com terminais crimpados.

4. Verifique se o isolamento nos condutores se estende até o terminal.

Dados de conexão para bornes

Tipo de fiação

1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 
1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 
1719-TB8x2, 1719-TB6F, 
1719-TB8F, 1719-TB8x2F

1719-TB8x2SA

Seção transversal do 
condutor rígido

0,14 mm2 a 1,5 mm2 (26 a 16 AWG) 0,14 mm2 a 0,5 mm2 (26 a 20 AWG)
Seção transversal do 
condutor flexível

Seção transversal do 
cabo com terminal 
sem luva plástica

0,25 mm2 a 1,5 mm2 (24 a 16 AWG) 0,25 mm2 a 0,5 mm2 (24 a 20 AWG)

Seção transversal do 
cabo com terminal 
com luva plástica

0,25 mm2 a 0,5 mm2 (24 a 20 AWG) Não aplicável

ADVERTÊNCIA: Conexões frontais com fiação inadequada podem levar a 
confusões perigosas de circuitos de segurança intrínseca e sem segurança 
intrínseca, causando a ignição de misturas explosivas.

Sempre verifique se os conectores frontais estão conectados corretamente.
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5. Verifique se as distâncias de separação para circuitos sem segurança 
intrínseca são observadas.

6. As linhas de conexão e os cabos não utilizados devem ser conectados aos 
terminais, fixados e isolados com segurança ou aterrados.

7. Se necessário, você pode codificar as tomadas frontais dos módulos de 
E/S e terminais de maneira que eles e os dispositivos de campo 
associados possam ser atribuídos exatamente a uma tomada frontal.

8. Conecte os terminais nas tomadas frontais dos módulos de E/S 
correspondentes e aperte os terminais no lugar usando os parafusos 
laterais.

9. Etiquete as linhas de conexão.

Codificação

Você pode codificar as tomadas frontais(1) e os terminais dos módulos 
de E/S para que os terminais e os dispositivos de campo conectados possam ser 
atribuídos exatamente a uma tomada frontal.

Use pinos de codificação 1719-CP.

Codificação de conexões

1. Para codificar a tomada frontal de um módulo de E/S, insira um ou mais 
pinos de codificação nas ranhuras correspondentes da tomada frontal.

2. Para codificar o terminal a fim de que ele corresponda à tomada frontal,
corte as argolas plásticas do terminal daqueles pontos onde os pinos de 
codificação estão localizados na tomada frontal.

(1) Não aplicável para o módulo de entrada digital 1718-IBN8 Ex I/O de 8 pontos.

ADVERTÊNCIA: Se a codificação não for única, os terminais poderão ser 
misturados acidentalmente.

Estabeleça uma codificação clara de modo que cada terminal se encaixe 
exatamente numa tomada frontal.
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Observe que a codificação nos exemplos 1 e 2 não é única. O terminal do 
exemplo 1 poderia ser acidentalmente conectado ao soquete frontal no 
exemplo 2. Em contrapartida, a codificação nos exemplos 1 e 3 é única.

Detecção de falhas na linha
A maioria dos módulos de E/S tem uma função de detecção de falhas da linha 
que pode reconhecer uma quebra do condutor ou um curto-circuito.

• Módulo de entrada digital 1719-IBN8B ou 1719-IBN8: se a entrada for 
usada, por exemplo, com um contato mecânico, um circuito resistor 
adicional deverá ser instalado para assegurar que a função de detecção de 
falhas na linha possa funcionar corretamente. Ao usar o circuito resistor 
adicional, a eletrônica pode distinguir entre um circuito fechado e um 
curto-circuito.

• Módulo do contador de frequência 1719-IJ: se a entrada for usada 
para detecção de direção, deverá ser conectada a um circuito de resistor. 
A entrada de direção de rotação é ignorada para dispositivos sem 
detecção de direção de rotação.

Exemplos de codificação

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3

Terminal

Tomada frontal

2.2 KΩ
10 KΩ
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A função de detecção de falhas da linha dos módulos de E/S analógica é baseada 
em uma medição atual. Não é necessário um circuito resistor adicional.

A detecção de falhas da linha pode ser habilitada ou desabilitada marcando 
ou desmarcando, respectivamente, a caixa de seleção Enable Diagnostics no 
Add-on Profile. O status será exibido apenas no LED de módulo.

Para mais informações, consulte o tópico da ajuda sobre módulo do 
Add-on Profile.

Juntas frias em termopares
Os módulos de E/S 1718-IT4B são equipados com uma junta fria interna.

Resistência da linha em termômetros de resistência
Se você operar o módulo de E/S 1718-IR4B em uma configuração de 2 fios, a 
resistência da linha equivalerá àquela de um resistor conectado em série ao sensor 
e afetará o resultado da medição. A fim de evitar erros de medição, a resistência 
da linha deve ser medida e compensada nesta configuração. Existem duas opções 
disponíveis:

Curto-circuito do Pt100

1. Curto-circuito do sensor Pt100.

2. No software de configuração, defina a entrada de medição do módulo de
E/S como medição de resistência.

Para ver mais informações, consulte o manual do software do adaptador 
utilizado.

3. Acesse a exibição do valor medido do módulo de E/S e anote o valor.

4. No software de configuração, defina a entrada de medição do módulo de
E/S como medição de 2 fios com sensor Pt100.

5. Digite a resistência medida no campo Line Resistance. A resistência 
máxima permitida da linha é 50 Ω.
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Usar um resistor de calibração

1. Use um terminal de calibração com um resistor de calibração integrado 
na linha de alimentação do sensor.

2. No software de configuração, defina a entrada de medição do módulo de
E/S como medição de 2 fios com sensor Pt100.

Para ver mais informações, consulte o manual do software do adaptador 
utilizado.

3. No software de configuração, defina a resistência da linha como 20 Ω.

4. Substitua o sensor Pt100 no ponto de medição por um resistor de 
medição de 100 Ω.

5. Para medir a resistência, acesse a exibição do valor medido para o ponto 
de medição correspondente.

6. Defina o valor mostrado para 0 °C usando o potenciômetro de 
calibração.

7. Depois reconecte o sensor Pt100.

Conexão EtherNet/IP
O adaptador está conectado à rede Ethernet usando as duas interfaces Ethernet 
na parte dianteira. Mecanicamente, isso ocorre por meio de uma conexão de 
plugue M12 de acordo com a IEC 61076-2-101:2012.

Três cenários básicos de conexão são mostrados abaixo:
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Considerações elementares sobre segurança
Terra do sistema:

• O gabinete está conectado ao PB de conexão equipotencial da área 
perigosa (terra do sistema).

Zone 1

Adapter

I/O module

Enclosure

ADPT

IOM

Cable type 1: M12 to RJ45

Cable type 2: M12 to M12

M12 connector

Feed through

RJ45 connector

Cable shielding: Connection to the equipotential bonding of the hazardous
area (system earth) PB (Protective Bonding according to IEC 61140:2016)

PB PBPB PB

PB PB

PB

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

< 100 m

< 100 m

< 100 m

1

2

3

Non-explosion 
hazardous area
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• A conexão deve ser bem presa para evitar afrouxamento, fixada para evi-
tar tensão mecânica e protegida contra corrosão. O terra de proteção 
(PE), que é opcionalmente transportado para o gabinete, deve ser sepa-
rado da conexão equipotencial da área perigosa ou as normas da IEC/
EN 60079-14 para instaladores devem ser observadas. A blindagem do 
cabo Ethernet também deve ser conectada à conexão equipotencial. Se a 
blindagem estiver aterrada nos dois lados, a conexão equipotencial da 
área perigosa deve ser transportada para a estação remota de acordo com 
as especificações dos regulamentos da IEC/EN 60079-14 para instalado-
res. No caso de aterramento unilateral, a estação remota deve estar sufi-
cientemente isolada (> 500 Vca/700 Vcc).

ADVERTÊNCIA: 
• Use apenas os cabos 1718 EtherNet/IP™ listados no manual.
• Nunca fabrique o plugue M12 para o adaptador. Sempre use o plugue original

fornecido com o cabo. 
• Para conexões em áreas com risco de explosão, somente as conexões M12 

especificadas no adaptador e no cabo podem ser usadas.
• Nenhuma alocação adicional é permitida em áreas com risco de explosão. Um cabo

com um plugue M12 deve ser conectado diretamente a outra conexão M12 na área
de risco de explosão ou diretamente a uma porta RJ45 na área segura.

• Só é permitido conectar e desconectar o cabo em áreas com risco de explosão se os
dois lados da conexão (tomada no adaptador e conector no cabo) estiverem 
desenergizados e a atmosfera não for potencialmente explosiva.

• A blindagem deve ser conectada ao mesmo “PA” nas duas extremidades do fio
(ou PE na área segura).

• Não exceda o comprimento máximo do cabo de 100 metros.
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Equalização de potencial e blindagem

Fontes de interferência
Campos eletromagnéticos podem interferir no caminho de comunicação.

Cabos de par trançado reduzem significativamente a influência destes campos de 
interferência, particularmente se comparados a cabos com núcleos paralelos. A 
direção do campo de interferência registrado em um cabo de par trançado reverte 
ao longo de intervalos curtos. Isso significa que o ruído induzido é praticamente 
cancelado, enquanto em núcleos paralelos o ruído fica ativo em toda a área.

Uma blindagem mantém o ruído de interferência longe do caminho da 
comunicação.

IMPORTANTE A seção a seguir não fornece ao leitor um quadro completo de todos os 
requisitos em termos de aterramento, blindagem e proteção contra raios. 
Para mais informações sobre esses tópicos, consulte os dados técnicos e 
as normas aplicáveis.
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Os filtros EMC são usados em vários dispositivos para desviar qualquer ruído 
para o terra. O ruído de alta frequência que ocorre da mesma maneira nas duas 
linhas é dissipado simetricamente por meio das impedâncias do capacitor e não 
aparece como um sinal diferencial.

Fiação

Assente as linhas de sinal de maneira que elas fiquem separadas dos cabos de 
alimentação. As tensões CA e os impulsos de corrente podem induzir tensão 
residual em linhas vizinhas. Use cabos blindados para dispositivos testados para 
compatibilidade eletromagnética.

Separe as barras de aterramento da blindagem (consulte a IEC/EN 60079-14). 
A blindagem é aterrada em um ponto (para PA em áreas com risco de explosão).

Fiação de campo

Dependendo da aplicação, a blindagem da fiação deve ser aterrada em um ponto 
ou em ambas as terminações. Se possível, evite o aterramento nas duas 
extremidades para impedir malhas de terra e assegure que nenhuma corrente flua 
pela blindagem no caso de uma diferença de potencial de terra.

ADVERTÊNCIA: Uma fiação instalada incorretamente pode causar a ignição de 
misturas explosivas.

Observe as especificações de fiação estabelecidas na IEC/EN 60079-14 para 
disposição de linhas em uma área de risco de explosão.
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Para obter resultados consistentes, aterre uma terminação do cabo se ele estiver 
assentado em um suporte metálico aterrado. Para reduzir a interferência e 
garantir que apenas pequenas áreas sejam expostas ao campo, coloque o frame de 
metal nas proximidades imediatas do condutor.

Entradas digitais são normalmente controladas por sensores de proximidade 
NAMUR com um sinal de baixa impedância. Neste caso, o ruído tem um 
impacto bem menor do que em circuitos que contêm chaves abertas que não 
tenham um circuito resistor adicional. Por esta razão, não conecte entradas 
digitais em fiação exposta.

Os sinais analógicos dos sensores resistivos dos termopares são particularmente 
suscetíveis a ruídos. Conversores de sinal têm filtros embutidos para reduzir esse 
ruído. Os filtros podem ser ligados se as flutuações no sinal de medição 
não puderem ser suficientemente reduzidas por outros meios. Para ver mais 
informações, consulte o manual do software do adaptador utilizado.

Eliminar interferência

Para melhorar a energia:

1. Instale filtros nas linhas de energia.

Coloque os cabos de alimentação que levam aos filtros de energia 
separadamente de outros cabos para impedir a captação de qualquer
interferência filtrada.

2. Instale filtros de proteção contra surto nas linhas de sinal.

3. Altere para circuitos com isolamento galvânico

Expansão do sistema

Adicionar módulos de E/S

Transfira dados de entrada ou saída para um slot que estava vazio anteriormente 
por meio da adição de um módulo de E/S. Para fazer isso, você precisa modificar 
a configuração do adaptador. 
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Estender o rack

ADVERTÊNCIA: Alterações na instalação do cabo devem ser realizadas apenas na 
ausência de uma atmosfera potencialmente explosiva ou quando o equipamento 
estiver desenergizado.

ADVERTÊNCIA: Entradas de cabos não vedadas podem fazer com que peças 
condutoras, como pontas soltas de cabos, gerem faíscas que podem inflamar uma 
mistura explosiva.

Vede todas as aberturas não utilizadas no gabinete antes do início do comissiona-
mento com plugues de contenção ou de vedação apropriados, a fim de manter o 
tipo de proteção selecionado. Consulte as aprovações relevantes.
Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, Rockwell Automation e TechConnect são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. 

EtherNet/IP é uma marca comercial da ODVA, Inc.
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Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

A Rockwell Automation mantém informações ambientais atuais dos produtos em seu site em rok.auto/pec.

No fim da vida útil, esses equipamentos devem ser coletados separadamente de qualquer 
lixo municipal não selecionado.

Seus comentários nos ajudarão a melhorar a documentação.
Se você tiver alguma sugestão sobre como melhorar nosso conteúdo, preencha o formulário em rok.auto/docfeedback.
Para suporte técnico, visite rok.auto/support.

https://rok.auto/pec
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/support
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.rockwellautomation.com/
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