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1719 Ex I/O
Informações importantes para o usuário

Equipamentos de estado sólido apresentam características operacionais distintas de equipamentos 
eletromecânicos. As Orientações de segurança para a aplicação, instalação e manutenção de controles de 
estado sólido (publicação SGI-1.1 disponível no escritório de vendas da Rockwell Automation local ou on-
line no site http://www.rockwellautomation.com/literature/) descrevem algumas diferenças importantes 
entre equipamentos de estado sólido e 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 contidos neste manual destinam-se unicamente para finalidade ilustrativa. 
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.

Nenhuma responsabilidade de patente é presumida pela Rockwell Automation, Inc. com relação ao uso de 
informações, circuitos, 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 do manual, sempre que necessário, serão usadas notas para alertá-lo sobre tópicos relacionados à 
segurança.

ADVERTÊNCIA: Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem 
causar uma explosão em um ambiente classificado, que pode levar a ferimentos pessoais 
ou morte, dano de propriedade ou perda econômica.

ATENÇÃO: Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem levar a 
ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perda econômica. 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 críticas para a aplicação bem-sucedida e entendimento 
do produto.
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1719 Ex I/O
Gabinete
A E/S distribuída do 1719 Ex I/O é especialmente projetada 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 1719 Ex I/O Manual do usuário, publicação número 1719-UM001.

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.

• Afixe um sinal de advertência facilmente reconhecível no lado interno do 
gabinete. O sinal deve conter a seguinte inscrição: “ADVERTÊNCIA — evite 
carga eletrostática”.
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1719 Ex I/O
Prevenção de descarga eletrostática 

ATENÇÃO: Este equipamento é sensível à descarga eletrostática, que pode causar 
danos internos e afetar a operação normal. Siga estas orientações ao lidar com este 
equipamento:

• Toque em um objeto aterrado para descarregar a possível estática.

• Use uma pulseira de aterramento aprovada.

• Não toque nos conectores ou pinos nas placas de componentes.

• Não toque nos componentes de circuito dentro do equipamento.

• Use uma estação de trabalho livre de estática, se disponível.

• Armazene o equipamento em uma embalagem antiestática quando não estiver 
em uso.

No fim de sua vida útil, este equipamento deve ser coletado separadamente do lixo 
comum.
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1719 Ex I/O
Aprovação norte-americana para uso em áreas classificadas

The Following Information Applies When Operating 
This Equipment In Hazardous Locations.

As informações a seguir destinam-se à operação deste 
equipamento em áreas classificadas.

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are suitable for 
use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous 
Locations and nonhazardous locations only. Each product is 
supplied with markings on the rating nameplate indicating 
the hazardous location temperature code. When combining 
products within a system, the most adverse temperature 
code (lowest “T” number) may be used to help determine 
the overall temperature code of the system. Combinations 
of equipment in your system are subject to investigation by 
the local Authority Having Jurisdiction at the time 
of installation.

Os produtos identificados com “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” são 
adequados para uso somente em áreas não classificadas e 
classificadas de Classe I Divisão 2 Grupos A, B, C, D. Cada 
produto é fornecido com indicações na placa de identificação 
informando o código de temperatura da área classificada. Na 
combinação de produtos em um mesmo sistema, o código de 
temperatura mais adverso (o número “T” mais baixo) pode ser 
usado para ajudar a determinar o código de temperatura geral 
do sistema. Combinações do equipamento no sistema estão 
sujeitas à investigação pelas autoridades locais no momento 
da instalação.

WARNING:
Explosion Hazard –
• Do not disconnect equipment unless 

power has been removed or the area is 
known to be nonhazardous. 

• Do not disconnect connections to this 
equipment unless power has been 
removed or the area is known to be 
nonhazardous. Secure any external 
connections that mate to this 
equipment by using screws, sliding 
latches, threaded connectors, or other 
means provided with this product.

• Substitution of components may 
impair suitability for Class I, Division 2.

ADVERTÊNCIA:
Risco de explosão –
• Não desconecte o equipamento a menos 

que não haja energia ou a área não 
apresente risco.

• Não remova conexões deste equipamento 
a menos que esteja desenergizao ou a 
área não apresente risco. Fixe quaisquer 
conexões externas necessárias neste 
equipamento por meio de parafusos, 
travas deslizantes, conectores rosqueados 
ou outros meios fornecidos com este 
produto.

• A substituição de componentes pode 
prejudicar a adequação com a Classe I, 
Divisão 2.
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1719 Ex I/O
Aprovação para uso em áreas classificadas na Europa

O seguinte se aplica a produtos marcados com II 3 G. Esses módulos:

• São equipamentos do Grupo II e da Categoria 3 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 obter mais detalhes, consulte a Declaração de Conformidade da 
UE do Boletim de Certificação de 1719, publicação 1719-CT001.

• São projetados para uso em áreas nas quais é provável a ocorrência de atmosferas explosivas 
causadas por gases, vapores, névoas ou ar, mesmo que com pouca frequência e por períodos 
curtos. Tais locais correspondem à classificação de Zona 2, de acordo com a diretriz 
ATEX 1999/92/EC.

• Os módulos de E/S são aparatos associados com saídas que levam à Categoria1 
 [Zona 0 (gás) ou Zona 20 (poeira)].

1719-CF4H

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, 
EN 60079-15:2010 e EN 60079-26:2007. Certificado BVS 11 ATEX E 116 X. 

1719- IF4HB

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, 
EN 60079-15:2010 e EN 60079-26:2007. Certificado BVS 12 ATEX E 024 X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ

• Conexões de campo: o tipo de proteção é “[Ex ia] IIC” e “[Ex ia] IIIC”, em conformidade com 
as normas EN 60079-0:2009 e EN 60079-11:2007. Certificado PTB 03 ATEX 2042.

• Montagem: o tipo de proteção é “Ex nA IIC T4 Gc”, em conformidade com as normas
EN 60079-0:2009 e EN 60079-15:2010. Certificado PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
O seguinte se aplica a produtos marcados com II 3 G. Esses módulos:

1719-IBN8

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-11:2012 e EN 
60079-15:2010. Certificado EXA 13 ATEX 0036X.

1719-OB2, 1719-OB2L

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 e 
EN 60079-15:2010. Certificado EXA 16 ATEX 0025X.

1719-AENTR

• Montagem: o tipo de proteção é “Ex nA IIC T4 Gc”, em conformidade com as normas EN 
60079-0:2012+A11:2013 e EN 60079-15:2010. Certificado DEMKO 16 ATEX 1780X.

1719-PSDC

• Montagem: o tipo de proteção é “Ex nA IIC T4 Gc”, em conformidade com as normas EN 
60079-0:2009 e EN 60079-15:2010. Certificado PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
Aprovação para áreas classificadas da IEC 

O seguinte se aplica a produtos com a certificação IECEx: Esses módulos:

• São projetados para uso em áreas nas quais é provável a ocorrência de atmosferas explosivas 
causadas por gases, vapores, névoas ou ar, mesmo que com pouca frequência e por períodos 
curtos. Tais locais correspondem à classificação de Zona 2 da diretiva IEC 60079-0.

1719-CF4H

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 
e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 11.0068X. 

1719- IF4HB

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 
e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 12.0055X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 
e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 09.0037X.

1719-IBN8

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 
e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx EXA 13.0003X.

1719-OB2, 1719-OB2L

• Conexões de campo e montagem: o tipo de proteção é “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e “[Ex ia Da] 
IIIC”, em conformidade com as normas IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 
e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx EXA 16.0010X.

1719-AENTR

• Montagem: o tipo de proteção é “Ex nA IIC T4 Gc”, em conformidade com as normas IEC 
60079-0:2011 e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx UL 16.0141X.

1719-PSDC

• Montagem: o tipo de proteção é “Ex nA IIC T4 Gc”, em conformidade com as normas IEC 
60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 09.0037X.
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1719 Ex I/O
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 2 com uma classificação mínima de proteção de entrada de, no 
mínimo, 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 de Zona 2. 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 
quando aplicados em ambientes de Zona 2.

• Fixe quaisquer conexões externas necessárias neste equipamento por meio de 
parafusos, travas deslizantes, conectores rosqueados ou outros meios 
fornecidos com este produto.

• Não desconecte o equipamento a menos que não haja energia ou a área não 
apresente risco.
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1719 Ex I/O
Componentes do adaptador
Consulte a figura a seguir para identificar os componentes do adaptador 
1719-AENTR.

Descrição Descrição

1 Tela LCD 7 LED DE REDE (Status da rede)

2 Navegação para cima 8 LED LINK1 (Status do link da porta 1)

3 Navegação para baixo 9 LED LINK2 (Status do link da porta 2)

4 Cancelar/Voltar 10 Porta Ethernet 1

5 Enter/OK 11 Porta Ethernet 2

6 LED OK (Status do adaptador)

2

3

10

11

 4

 5

 1

 8
9

6
7
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1719 Ex I/O
Considerações sobre o adaptador
Para usar com eficácia seu adaptador 1719-AENTR, observe as considerações a 
seguir.

Determine a compatibilidade
O Add-on Profile do 1719-AENTR deve ser usado com um dos seguintes:

• Studio 5000®, versão 24 ou posterior
• RSLinx®, versão 3.74 ou posterior

Considerações sobre o Add-On Profile
• O adaptador pode ser configurado usando o Add-on Profile. Para mais 

informações, consulte a ajuda do Add-on Profile.
• Na tela do Add-on Profile, na página de Informações do módulo, o 

Estado interno do adaptador mostra Modo de operação, 
independentemente do status do controlador (modo de programa ou 
modo de operação).

• Os módulos somente podem ser reinicializados por meio do travamento 
do módulo no Add-on Profile.

ATENÇÃO: Para prevenir danos ao adaptador 1719-AENTR, conecte todos os 
cabos Ethernet antes de ligar o adaptador e evite desconectá-los enquanto o 
adaptador estiver on-line.
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1719 Ex I/O
Instalação do Backplane

1. Instale o backplane horizontalmente no trilho DIN (Allen-Bradley,
código de peça 199-DR1; 46277-3; EN50022).

2. Se instalar o backplane verticalmente, posicione as fontes de alimentação 
na parte superior para conseguir uma distribuição de calor favorável. 
Certifique-se de que a temperatura ambiente máxima para os 
componentes não seja excedida. ]Para obter mais informações, consulte 
o Apêndice B - Dados Técnicos do 1719 Ex I/O - Manual do usuário, 
publicação número 1719-UM001.

ATENÇÃO: Este produto é aterrado através do trilho DIN ao aterramento do rack. 
Use trilho DIN de aço bicromatizado e banhado em zinco para garantir o 
aterramento adequado. O uso de trilho DIN de outros materiais (por exemplo, 
alumínio ou plástico) que possam corroer, oxidar ou sejam maus condutores pode 
resultar em aterramento incorreto ou intermitente. Fixe o trilho DIN à superfície 
de montagem a cada 200 mm (7,8 pol.) aproximadamente e use postes 
adequadamente.
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1719 Ex I/O
Conexões

Conexões 1719-A8

ATENÇÃO: Danos ao equipamento

O equipamento pode ser danificado por tensões muito altas, por exemplo, em 
operação com falha temporária.

Garanta que a tensão de alimentação e as fontes de alimentação usadas na Zona 2 
não excedam 33,6 Vcc (24 V x 1,4).

Descrição Descrição

1 X6: Interface de serviço. Não usada 
atualmente. 3 S1: Chave de função

2

X7: Conexão de extensão para os racks de 
extensão 1719-A24.
Observação: Não é suportada a adição on-
line de um backplane de extensão enquanto o 
sistema estiver no modo de operação.

4 X03: Desativação de saída dos módulos de E/S

5 X02: Fonte de alimentação redundante de 
24 Vcc

6 X01: Fonte de alimentação de 24 Vcc

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Lado esquerdo Lado direito
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1719 Ex I/O
Posições da chave S1 e Atribuições do terminal X03 (1719-A8)

A chave S1 e o terminal X03 controlam a desativação de 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 (1719-OB2, 1719-OB2L). 
Módulos de E/S com e sem um recurso de desativação podem ser instalados no 
mesmo backplane; 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 
backplane, estes módulos podem ser desativados usando uma chave externa.

ATENÇÃO: Danos ao equipamento

O manuseio inadequado das conexões pode danificar o backplane.

• Nunca forneça uma tensão de comando para X03.1 a X03.3. Nos backplanes 
1719-A8, a desativação de saída dos módulos de E/S pode ser controlada 
apenas por um contato livre de tensão.

• Somente opere backplanes adjacentes múltiplos usando um contato comum 
para evitar a equalização de correntes.

1 2 3 4

1 2 3 X03

S1
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1719 Ex I/O
Conector X03 
1 = Controle para dois backplanes de base 
2 = Backplane de base e extensão, controlados em comum

Atribuição dos terminais X02 e X01 (1719-A8)

Posições da chave de função S1 (1719-A8)

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 Efeito
ON ON ON ON A desativação dos módulos de E/S é desabilitada.

ON OFF ON/
OFF

ON/
OFF

A desativação dos módulos de E/S equipados com um recurso de 
desativação é controlada por um contato sem tensão em X03.

Atribuição do terminal X03 (1719-A8)

Terminal Descrição

X03.1 a X03.x

Para contato externo, sem tensão e com isolamento galvânico de outros contatos e 
potências, veja o Conector X03, item 1 na figura abaixo.
Ao interconectar dois backplanes de base, consulte o item 1. Ao interconectar um 
backplane de base e um backplane de extensão, consulte o item 2.

1 2

X X X X 03.603.503.403.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.3

1719-A8 1719-A81719-A8 1719-A24

Atribuição de terminal X02
X02.1 0 V

X02.2 24 Vcc

X03.3 Terra

Atribuição de terminal X01
X01.1 0 V

X01.2 24 Vcc

X01.3 Terra
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1719 Ex I/O
Conexões 1719-A22, 1719-A24

Posições da chave S1 e Atribuições do terminal X03 (1719-A22, 1719-A24)

A chave S1 e o terminal X03 controlam a desativação de 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 (1719-OB2, 1719-OB2L). 
Módulos de E/S com e sem um recurso de desativação podem ser instalados no 
mesmo backplane; no entanto, apenas os módulos de E/S equipados com recurso 
de desativação são controlados pela desativação de saída.

Descrição Descrição

1
X6: Interface de serviço. Não usada 
atualmente.
Não presente em racks de extensão 1719-A24.

3 S1: Chave de função

4 X03: Desativação de saída dos módulos de E/S

2

X7: Conexão de extensão para os racks de 
extensão 1719-A24.

Observação: Não é suportada a adição on-
line de um backplane de extensão enquanto o 
sistema estiver no modo de operação.

5 X02: Fonte de alimentação redundante de 
24 Vcc

6 X01: Fonte de alimentação de 24 Vcc

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Lado esquerdo Lado direito
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1719 Ex I/O
Os backplanes são divididos em cinco áreas. Cada área monitora diferentes slots 
no backplane. Se módulos de E/S equipados com um recurso de desativação 
estiverem instalados no backplane, as áreas individuais podem ser desativadas 
usando uma chave externa.

ATENÇÃO: Danos ao equipamento

O manuseio inadequado das conexões pode danificar o backplane.

• Nunca forneça uma tensão de comando para X03.2 a X03.6. Nos backplanes 
1719-A22 e 1719-A24, a desativação de saída dos módulos de E/S pode ser 
controlada apenas por um contato livre de tensão.

• Somente opere backplanes adjacentes múltiplos usando um contato comum 
para evitar a equalização de correntes.

Áreas do backplane

Área 1 2 3 4 5
Slots 1719-A22 1 a 3 4 a 8 9 a 13 14 a 18 19 a 22

Slots 1719-A24 
 (quando usados com o backplane de base 
1719-A22)

23 a 27 28 a 32 33 a 37 38 a 42 43 a 46

Slots 1719-A24 
 (quando usados com o backplane de base 
1719-A8)

9 a 13 14 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 32

S1: Chave S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5

Contato X03 X03.2 X03.3 X03.4 X03.5 X03.6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

X03
S1
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Atribuições dos terminais X02 e X01 (1719-A22, 1719-A24)

Inserção e remoção de módulos
Slots fixos são reservados no backplane para adaptadores e fontes de alimentação. 
Fontes de alimentação e adaptadores são equipados com pinos de codificação 
mecânicos no lado interno do invólucro para evitar que estes módulos sejam 
acidentalmente ligados no slot de um módulo de E/S.

Slots para módulos de E/S têm status igual, o que significa que as funções podem 
ser arranjadas em qualquer sequência, conforme exigido.

Slots não utilizados podem ser deixados vazios ou cobertos usando o módulo do 
caractere de preenchimento 1719-ARM.

Posições da chave S1 (1719-A22, 1719-A24)

S1.1 - S1.5 Efeito

S1.x = ON A desativação dos módulos de E/S na área associada é desabilitada.

S1.x = OFF
A desativação na área associada é controlada pelo contato X03 correspondente. 
Se o contato X03 estiver aberto (X03.x = OFF), os módulos de E/S equipados 
com um recurso de desativação são desativados para a área correspondente.

Atribuição de terminal X02

X02.1 0 V

X02.2 24 Vcc

X03.3 Terra

Atribuição de terminal X01

X01.1 0 V

X01.2 24 Vcc

X01.3 Terra
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Remoção e inserção sob alimentação

Instalação de módulos de E/S

1. Organize os módulos de E/S no backplane da esquerda para a direita.

2. Empurre o módulo de E/S em um slot vago no backplane.

3. Anote os tipos de módulo usados ou outros códigos de identificação no 
porta de etiqueta (disponível como acessório 1719-INLAY) acima dos 
módulos de E/S.

ADVERTÊNCIA: Estes módulos são projetados para que você possa removê-los e 
inseri-los sob alimentação. No entanto, tome cuidado especial ao remover ou 
inserir módulos em um processo ativo. A E/S ligada a qualquer módulo sendo 
removido ou inserido pode mudar os estados devido às suas condições de 
mudança de sinal de entrada/saída. Se você inserir ou remover o módulo 
enquanto a alimentação estiver ligada, um arco elétrico pode ocorrer. Isso poderia 
causar uma explosão em instalações em áreas classificadas.

Assegure-se de que seja desenergizado ou que a área não seja perigosa antes de 
prosseguir.
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Remoção de módulos de E/S

1. Remova os módulos posicionando o polegar e o indicador na parte de 
cima e de baixo do módulo e puxando.

2. Se necessário, ajuste a informação na porta de registro acima dos 
módulos de E/S.

Fiação de campo

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

Não opere circuitos de relé sem diodos livres, pois pode causar danos aos contatos 
do relé e provocar faíscas, o que pode causar a ignição de misturas explosivas.

Instale diodos livres em circuitos de relé contendo cargas indutivas.

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

Instrumentos de medição 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.
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Podem ser feitas conexões de campo aos módulos de E/S usando terminais de 
parafuso ou terminais de pressão. Use os bornes da série de acessórios. Para mais 
informações, consulte a seção Acessórios no Capítulo 2 do 1719 Ex I/O - 
Manual do usuário, publicação número 1719-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.

Dados de conexão para bornes

ATENÇÃO: Perda da segurança intrínseca

Se operar circuitos com proteção tipo Ex i com circuitos sem segurança intrínseca, 
você não poderá mais usá-los como circuitos com proteção tipo Ex i.

Use somente instrumentos de medição com certificado Ex i em conjunto com 
módulos de E/S com certificado Ex i.

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 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 cabo 
com reforço de ferro na 
terminação 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 reforço de ferro na 
terminação com luva 
plástica

0,25 mm2 a 0,5 mm2 (24 a 20 AWG) Não aplicável
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Instalação de fiação de campo

1. Os módulos de E/S têm cabeamento diferente, dependendo do modelo e 
função. Conecte os bornes aos dispositivos de campo de acordo com as 
informações nas folhas de dados técnicos para os módulos de E/S usados.

2. Fique atento às seções transversais do condutor. Recomendamos que não 
seja excedida uma seção transversal do condutor de 0,75 mm2 (18 AWG).

3. Certifique-se de que os condutores estão isolados em toda a sua extensão 
até o terminal.

4. Se usar condutores multicabos, certifique-se que estejam equipados com 
terminais metálicos. Recomendamos o uso de reforços de ferro na 
terminação aprovados conforme a diretriz DIN 46228-4.

5. Use somente bornes azuis para circuitos intrinsecamente seguros.

6. Conecte os terminais nos soquetes frontais dos módulos de E/S 
correspondentes e aperte os terminais usando os parafusos.

7. Conecte cabos não utilizados aos terminais ou garanta que os cabos não
utilizados estejam presos com segurança e isolados.

Codificação
Você pode codificar os soquetes frontais dos módulos de E/S e terminais de maneira 
que estes e seus dispositivos de campo associados possam ser atribuídos a exatamente 
um soquete frontal.

Use os pinos de codificação 1719-CP para os seguintes bornes: 1719-TB6, 
1719-TB6S, 1719-TB8, 1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 1719-TB8x2, 1719-TB6F, 
1719-TB8F, 1719-TB8x2F.

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

A fiação inadequada das conexões pode resultar em erros perigosos e causar a 
ignição de misturas explosivas.
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Conexões de codificação

1. Para codificar o soquete frontal de um módulo de E/S, insira um ou mais 
pinos de codificação nas ranhuras correspondentes do soquete frontal.

2. Para codificar o terminal a fim de que ele corresponda ao soquete frontal, 
corte as argolas plásticas do terminal daqueles pontos onde os pinos 
codificadores estão localizados no soquete dianteiro.

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 deve 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.

ATENÇÃO: Perigo de conexões incorretas

Se a codificação não for única, os terminais podem ser trocados acidentalmente.

Estabeleça uma codificação única de modo que cada terminal encaixe exatamente 
um soquete frontal.

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3

Terminal

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

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 (Habilitar 
Diagnóstico) 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
O módulo de E/S 1719-IT4B é equipado com uma junta fria interna. No 
entanto, ele pode ser usado com uma junta fria externa. Usando o Add-on 
Profile, você pode definir o modo de compensação de junta fria para Local 
(interna) ou Remota (externa).

Para obter mais informações, consulte o tópico da ajuda sobre o Add-on Profile 
do módulo 1719-IT4B.

2.2 KΩ
10 KΩ
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Resistência do cabo em termômetros de resistência
Se você operar o módulo de E/S 1719-IR4B em uma configuração a 2 fios, a 
resistência do cabo equivale àquela de um resistor conectado em série ao sensor e 
afeta o resultado da medição. A fim de evitar erros de medição, a resistência do 
cabo deve ser medida e compensada nesta configuração. Existem duas opções 
disponíveis:

Curto-circuito do Pt100

1. Curto-circuito do sensor Pt100.

2. Monitore o tag para o módulo de E/S e anote o valor medido.

3. No Add-On Profile, usando a caixa de diálogo Ch0x, defina a entrada de 
medição do módulo de E/S para medição de 2 fios com um sensor 
Pt100.

4. Digite a resistência medida no campo Wire Resistance (Resistência do 
cabo). A resistência máxima permitida do fio é 50 Ω.

Para obter mais informações, consulte o tópico da ajuda sobre o Add-on Profile 
do módulo 1719-IR4B.

Use um resistor de calibração

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

2. No Add-On Profile, usando a caixa de diálogo Ch0x, defina a entrada de 
medição do módulo de E/S para medição a 2 fios com um sensor Pt100.

3. No Add-On Profile, defina a resistência do cabo para 20 Ω.

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

5. Para medir a resistência, monitore o tag para o módulo de E/S.

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

7. Depois reconecte o sensor Pt100.
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Para obter mais informações, consulte o tópico da ajuda sobre o Add-on Profile 
do módulo 1719-IR4B.

Conexão EtherNet/IP

Comprimentos do cabo

A tabela a seguir é relativa às aplicações padrão.

Chaves de rede ou cabos de fibra óptica podem ser usados para aumentar o 
comprimento do cabo.

Equalização de potencial e blindagem

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

• Observe as especificações de fiação definidas em IEC 60079-14 ou NEC 500-
510 para fiação na Zona 2 ou Divisão 2. Somente conecte ou desconecte cabos
EtherNet/IP e de alimentação quando a área estiver segura.

• 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.

Sistema de barramento Taxa de transferência Comprimento máximo do cabo

EtherNet/IP 10/100 Mbps 100 m (328 pés)

IMPORTANTE As seções a seguir podem não fornecer ao leitor um quadro completo de 
todos os requisitos em termos de aterramento, blindagem e proteção 
contra raios. Mais informações sobre este tópico podem ser encontradas 
na literatura técnica e nas normas aplicáveis.
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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 filamentos paralelos. 
A direção do campo de interferência registrado em um cabo de par trançado 
reverte ao longo de intervalos curtos. Isto significa que a interferência induzida é 
praticamente cancelada, enquanto em filamentos paralelos a interferência é ativa 
ao longo de toda a área.

A blindagem mantém os sinais de interferência longe do caminho de 
comunicação.

Sinais de interferência causados por indução em condutores paralelos

Admissão reduzida de sinais de interferência em cabos de par trançado

A blindagem previne a entrada de campos de interferência
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Filtros EMC são usados em vários dispositivos para desviar qualquer 
interferência para o terra. Por questões de simetria, todas as linhas são fornecidas 
com capacitância adequada. A interferência de alta frequência com acoplamento 
capacitivo é efetivamente cancelada pelo layout simétrico.

O mesmo é aplicável a sinais com isolamento galvânico. No entanto, resultados 
inesperados podem surgir em redes criadas por sistemas multicanais sem 
isolamento. Isso ocorre porque os capacitores de filtro podem até funcionar em 
paralelo, dependendo da configuração. Isole os canais para eliminar qualquer 
interferência.

Filtros EMC em caminhos de sinal

Filtros EMC em uma rede (diagrama simplificado)
28 Publicação da Rockwell Automation 1719-IN001C-PT-E - Dezembro 2018



1719 Ex I/O
Fiação

Assente os condutores de sinal de maneira que eles fiquem separados dos cabos 
de alimentação. Observe que tensões CA e picos de corrente podem induzir 
tensão residual em linhas vizinhas. Por isso, conjuntos de cabos blindados, fêmea 
e de terminação única devem ser usados para dispositivos testados para 
compatibilidade eletromagnética.

Trilhos de aterramento podem ser assentados separadamente da blindagem (veja 
a diretriz IEC/EN 60079-14). A blindagem está assim aterrada em um ponto.

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 em ambas as 
terminações para evitar circuitos de terra e garantir que a blindagem não esteja 
sendo usada como uma linha de retorno.

Resultados consistentes podem ser obtidos com aterramento em uma terminação 
do cabo se o mesmo estiver assentado em um suporte metálico aterrado. 
A carcaça metálica na vizinhança imediata do condutor garante que apenas áreas 
pequenas estejam expostas ao campo, de modo que a interferência é amplamente 
reduzida.

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

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

Observe as especificações para instalação como definidas em IEC/EN 60079-14.

Por exemplo, a equalização de potencial garante que a resistência máxima entre 
os diferentes componentes do sistema seja de 1 Ω. Essa é a base para o cálculo da 
seção transversal necessária do cabo, dependendo da distância entre os 
componentes do sistema.
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Os sinais analógicos dos sensores resistivos dos termopares são particularmente 
suscetíveis a interferência. Transmissores de medição possuem filtros 
incorporados para reduzir esta interferência. Os filtros podem ser ligados se as 
flutuações no sinal de medição não puderem ser suficientemente reduzidas por 
outros meios.

Eliminação de interferência

As medidas a seguir podem aumentar o desempenho.

1. Instale os filtros de linha em linhas de fonte de alimentação.

2. Instale filtros de proteção contra surto em condutores de sinal.

3. Altere para circuitos com isolamento galvânico

Recursos adicionais

Você pode visualizar ou fazer download de publicações em 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para as notas da versão e 
outras publicações específicas do seu módulo, procure o código de catálogo do 
módulo.

Para pedir cópias impressas da documentação técnica, entre em contato com seu 
distribuidor local Allen-Bradley ou representante de vendas Rockwell Automation.

Recursos Descrição

1719 Ex I/O - Manual do usuário, 
publicação 1719-UM001

Fornece informações sobre como usar os módulos E/S 
1719 Ex I/O, backplanes, e acessórios.

1719 Ex I/O - Dados técnicos, 
publicação 1719-TD001

Fornece especificações, diagramas de fiação e 
diagramas de bloco de módulo para 1719 Ex I/O

1719 Certification Bulletin, publicação 1719-CT001 Fornece informação de certificação e links para 
desenhos de controle do 1719 Ex I/O.

Orientação sobre fiação de automação industrial e 
aterramento, publicação 1770-4.1

Fornece as orientações gerais para a instalação de um 
sistema industrial Rockwell Automation.
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Observações:
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