Instruções de instalação
Instruções originais

Chaves de segurança 440G-MZ Guardmaster
Código de catálogo 440G-MZS20SNRJ, 440G-MZS20SNRJE, 440G-MZS20UNRJ, 440G-MZS20UNRJE, 440G-MZS20SNLJ, 440G-MZS20SNLJE,
440GMZS20UNLJ, 440GMZS20UNLJE
ATENÇÃO: Leia este documento e os documentos listados em
Recursos adicionais na página 6 sobre a instalação, configuração
e operação do equipamento antes de instalar, configurar, operar
ou realizar a manutenção do produto. Os usuários devem
familiarizar-se com as instruções de instalação e fiação e os
requisitos de todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
As atividades, inclusive instalação, ajustes, comissionamento,
uso, montagem, desmontagem e manutenção, devem ser
realizadas por pessoal treinado adequadamente de acordo com o
código de prática aplicável.
Se este equipamento for usado de forma não especificada pelo
fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento poderá
ser prejudicada.
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Resumo das alterações
Esta publicação contém as seguintes informações novas ou atualizadas. Esta lista
inclui somente atualizações relevantes e não se destina a refletir todas as alterações.

Lista atualizada de código de catálogo.

ATENÇÃO: Não tente instalar este dispositivo a menos que as
instruções de instalação tenham sido estudadas e
compreendidas. Este documento funciona como um guia para
uma instalação típica e as traduções estão disponíveis em
rok.auto/literature. Um manual do usuário também está
disponível (consulte Recursos adicionais na página 6).
Figura 1 - Características gerais do conjunto
Atuador
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Corpo da
chave
Indicadores de
status de LINK e
DISPOSITIVO
Modelo
padrão

Modelo de liberação
de fuga

A chave de bloqueio de proteção 440G-MZ Guardmaster® trava uma porta do protetor
quando fechada e não a libera até que as funções perigosas da máquina que são
cobertas pela proteção estejam em condições seguras. O sistema de controle de
segurança permite que as funções perigosas da máquina funcionem quando a
proteção está fechada e travada.
O pessoal qualificado deve instalar a chave de acordo com estas instruções.
ATENÇÃO: Este dispositivo é destinado a fazer parte do sistema
de controle relacionado à segurança da máquina. Antes da
instalação, uma apreciação de risco deve ser realizada para
determinar se as especificações do dispositivo são adequadas
para todas as características ambientais e operacionais
previsíveis do aplicativo. Consulte Especificações na página 5 para
obter informações sobre certificação e classificações.
Use parafusos, cavilhas ou porcas apropriados que sejam
compatíveis com ferramentas para montar a chave e os atuadores
de forma a evitar o risco de adulterações. Não exceda o torque nas
ferramentas de montagem.

Instalação
ATENÇÃO: Não inutilize, viole, remova ou faça o bypass desta
gaveta. Essas ações podem resultar em lesões graves ao pessoal.
A presença de atuadores sobressalentes compromete a
integridade dos sistemas de segurança. Isso pode resultar em
ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perda
econômica. Controles de gestão adequados, procedimentos de
trabalho e medidas alternativas de proteção devem ser
introduzidos para controlar a sua utilização e disponibilidade.
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Figura 2 - Ferramentas de montagem necessárias para chave e atuador

Figura 6 - Três direções de abordagem
2

2 x M5

3 x M5

3

Torque máximo do
parafuso
2 N•m (17,7 lb•pol.)

1

IMPORTANTE Não use uma arruela com o parafuso na base do corpo da chave.
O uso de uma arruela faz com que o plástico se rache.
O adesivo de travamento de rosca Loctite 242 é conhecido por
causar rachaduras por tensão no invólucro plástico da chave de
segurança 440G-MZ e não deve ser usado. Os testes de
laboratório determinaram que o Loctite 425, um adesivo de
cianoacrilato, não causa rachaduras e pode ser considerado se
um tempo de recuperação mais rápido for aceitável
na aplicação.

Figura 3 - Função do atuador

Comissionamento — Modelos Codificados
Exclusivos
O processo de identificação do atuador não é realizado na fábrica e deve ser realizado
quando a chave é colocada em uso pela primeira vez. Após a primeira identificação,
esse processo pode ser repetido até sete vezes mais com atuadores de substituição
codificados exclusivos.
Durante o comissionamento, conecte a chave conforme mostrado na Figura 7.
Figura 7 - Fiação
Marrom
Branco

NC

Preto
Cinza

NC
NC

Azul

Gnd 0V

889D-F5NC-x
ou 889D-F5BC-x

DEVICE
LINK

O atuador flexível dobra, gira e desliza para acomodar o desalinhamento da porta de
proteção (Figura 3). Para um desempenho ideal, verifique se o parafuso de trava pode
entrar e sair do atuador em forma de pino sem prender. Recomenda-se uma trava de
porta montada separadamente para evitar o desalinhamento da porta.
Figura 4 - Orientação da chave montada

+24V DC

Primeira identificação
Energize o switch sem a presença do atuador. Depois do switch concluir a sequência de
energização (aproximadamente 8 segundos), o indicador de status pisca no verde oito
vezes, o que indica o número total de vezes que um novo atuador pode ser identificado.
Essa sequência do indicador de status se repete até que um atuador seja inserido na
chave (na posição de proteção fechada).
Tabela 1 - Processo de comissionamento para switches codificados exclusivas
Etapa

Distância mínima entre as chaves
Conforme mostrado na Figura 5, um mínimo de 100 mm (3,94 pol.) deve separar um par
de chaves para ajudar a realizar a operação correta.

IMPORTANTE

Se a distância mínima de separação não for observada, os
campos eletromagnéticos vão interagir causando
interferência. A interferência pode resultar em falhas
incômodas e operação falsa.

Esta restrição se aplica a qualquer par de chaves de segurança Guardmaster que usam
a tecnologia de detecção RFID, incluindo intertravamentos 440N-Z SensaGuard™ ou
chaves de travamento de proteção TLS-Z e 440G-LZ.
Figura 5 - Distância mínima entre as chaves [mm (pol.)]
100
(3,94)

(1)
(2)

Estado

Indicadores de status

1

Presença do atuador

15 s

• Verde piscando 8x, repetindo (1)
• Vermelho constante
(programando um atuador de
substituição)

2

Verificação de
atuador

15 s

Vermelho/verde piscando, lento

3

Chave de
programação

15 s

Vermelho/verde piscando, rápido

4

Finalização do
Programa

15 s

Verde piscando (número de vezes
que um novo atuador pode ser
identificado)

5

Modo de operação (2)

—

Vermelho constante

Apenas condição pronta para usar.
Ao identificar um atuador, a chave deve ser destravada para inserir o atuador. Na finalização do
programa, a chave permanece desbloqueada e em estado seguro.

IMPORTANTE
100
(3,94)

Duração aproximada

Depois de identificar um novo atuador, é necessário um ciclo
de energia para concluir o processo.

Identificar atuadores de substituição adicionais
A chave inicia automaticamente um novo processo de identificação (Tabela 1) quando
um atuador de substituição codificado exclusivo é inserido na chave (na posição de
proteção fechada).

IMPORTANTE
2

Quando a chave identifica um novo atuador, ela não
reconhece mais os atuadores identificados anteriormente.

Publicação da Rockwell Automation 440G-IN018C-PT-P - Setembro 2021

Chaves de segurança 440G-MZ Guardmaster Instruções de instalação

Bloquear o código do atuador

Figura 9 - Operação de liberação auxiliar — Modelo de liberação de fuga [mm (pol.)]

Se o atuador for removido da chave e depois reinserido na chave durante a etapa de
Finalização do Programa de 15 segundos (consulte a Etapa 4 na Tabela 1), essa ação
aciona a chave para BLOQUEAR o código do atuador. Essa ação pode ser executada
durante qualquer um dos oito ciclos de identificação do atuador codificado exclusivo.

IMPORTANTE

Depois que um atuador codificado exclusivo é bloqueado
usando esse método, a chave não pode identificar atuadores
de substituição adicionais pela vida útil restante da chave. Se
o atuador for perdido ou danificado, a chave deverá
ser substituída.

1

Códigos de erro

1

Remova o parafuso.

2

Engate de 2 a 3 roscas da ferramenta de liberação auxiliar na chave de liberação.

Vermelho-vermelho-vermelho-verde

Não é possível identificar um atuador padrão

Vermelho-vermelho-vermelho-verde-verde

Atuador já identificado

Vermelho-vermelho-vermelho-verde-verde-verde RFID (identificação de frequência de rádio)
ruim; atuador retirado do intervalo

Use a ferramenta para puxar a liberação para frente para retrair o parafuso de trava.
Redefina a liberação de fuga empurrando a chave de volta para a posição original.
O atuador agora pode ser removido da chave.

Os seguintes padrões de indicadores se repetem até que um ciclo de desligamento/
ativação seja concluído.
Código de erro

3a5

Etapa Descrição

3

Indicador de status/diagnóstico

2

4
Uma mola integrada auxilia no momento de rearmar a liberação de fuga.
5

Abra a porta do protetor. Se a porta do protetor não abrir, repita a etapa 3 e a etapa 4.

6

Solte a ferramenta de liberação auxiliar e substitua o parafuso que foi removido na
etapa 1. Aperte o parafuso a 0,56 N•m (5 lb•pol.).

Vermelho-vermelho-vermelho-verde-verde-verde-verde

Identificação de 8 atuadores ultrapassada

Liberação de fuga

Vermelho-vermelho-vermelho-verde-verde-verde-verde-verde

Unidade travada: não é possível identificar
outro atuador

A liberação de fuga é usada para abrir uma proteção de segurança travada a partir da
área protegida sem ferramentas.

Liberação Auxiliar
A operação da liberação auxiliar causa uma condição de falha.
Para redefinir a chave, desligue e ligue ou emita um comando RESET pelo link em um
sistema de segurança GuardLink®.
ATENÇÃO:
• Somente para uso não frequente. A liberação auxiliar não é
destinada ao acesso ou manutenção de rotina. Ela deve ser usada
apenas em casos excepcionais, como quando a energia é perdida
e uma liberação de emergência está desabilitada.
• Não opere a máquina enquanto a ferramenta auxiliar estiver
conectada à chave.
• Para ajudar a prevenir o acúmulo de detritos dentro da chave,
retorne o parafuso removido na etapa 1 imediatamente após usar a
ferramenta de liberação auxiliar e aperte o parafuso com 0,56 N•m
(5 lb•pol.).
Figura 8 - Operação de liberação auxiliar - Modelo padrão [mm (pol.)]

5 (0,2)

ATENÇÃO: Não remova o parafuso M4 que veda a abertura na
parte superior da chave.
Figura 10 - Acione a liberação de fuga

1
2
3

Etapa Descrição
1

Reinicie a liberação de fuga puxando o botão vermelho para a posição original. O atuador
agora pode ser removido da chave.
2
Uma mola integrada auxilia no momento de rearmar a liberação de fuga.
3

Vista do topo

Acione a liberação de fuga pressionando o botão vermelho até a parada final. Essa ação
desliga as saídas de segurança e causa uma condição de falha.

Abra a porta do protetor. Se a porta do protetor não abrir, repita a etapa 1 e a etapa 2.

IMPORTANTE

• A liberação de fuga atende aos requisitos do código de
catálogo B de acordo com EN ISO 13849.
• A liberação de fuga deve estar acessível apenas de dentro da
área protegida. A instalação não deve permitir acesso à
liberação de fuga de fora da área protegida.
• Um teste funcional manual da liberação de fuga é necessário
após a instalação e após qualquer manutenção ou troca de
componentes.

A operação de liberação auxiliar causa uma condição de falha. Para redefinir a chave,
desligue e ligue ou emita um comando RESET pelo link em um sistema de segurança
GuardLink.
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Dimensões aproximadas

Atribuição de pino

Figura 11 - Corpo da chave – Modelo padrão [mm (pol.)]
2 x Ø5.5
(0.22)
33
(1.3)
6
(0.24)
45.2
(1.78)

22.6
(0.89)

3

5.9
(0.23)

15 (0.59)

134.5 (5.3)
153 (6.02)
182.7 (7.19)

0.3
(0.01)

Figura 12 - Corpo da chave — Modelo de liberação de fuga [mm (pol.)]
25.7
(1.01)

1

14.9 (0.59)
176.8 (6.96)

39.5
50
47.5
25.3 (1.97)(1.87)(1.56)
(1)

(1)

111.1 (4.37)
2 x 32 (1.26)

4
Função

Pino

Cor

1

Marrom

+24 V

+24 V

2

Branco

Segurança A

Segurança interna

Modo OSSD

Modo GuardLink

3

Azul

0V

0V

4

Preto

Segurança B

Segurança externa

5

Cinza

Comando de trava

Comando, Travar e
Desbloquear (CLU)

O conjunto de cabos recomendado é o código de catálogo 889D-F5AC-2 (2 m [6,5 pés]). Para
comprimentos adicionais, substitua o 2 por 5 [5 m (16,4 pés)] ou 10 [10 m (32,8 pés)] para
comprimentos de cabo padrão.
O conjunto de cabos recomendado para uso com o ArmorBlock® Guard Safety I/O é o código de
catálogo de 2 m (6,5 pés) 889D-F5NCDM-2. Substitua o 2 por 0M3 [0M3 (0,98 pés)], 1 [1 m (3,28 pés)],
5 [5 m (16,4 pés)] ou 10 [10 m (32,8 pés)] para comprimentos de cabo padrão.

Conexão em um Sistema GuardLink

Ø31
(1.22)

2x
32 (1.26)
45.2 (1.78)

2

5

22.5
(0.89)

15
33 (1.3) (0.59)

Ø5.1
(0.2)

Tabela 2 - Micro de 5 pinos (M12) (1)

153 (6.02)
134.5 (5.3)

A chave de segurança 440G-MZ pode ser conectada a um sistema GuardLink através de
uma tomada passiva (código de catálogo 440S-PF5D mostrado na Figura 14) ou uma
terminação passiva (código de catálogo 440S-PF5D4).

Ø20
(0.79)

Figura 14 - Conecte a chave 440G-MZ a um sistema GuardLink com uma tomada
passiva

3.2 (0.13) REF
53.1
(2.09)

68.3
(2.69)

440G-MZ

46.6 (1.83)
60.6 (2.39)
79.6 (3.13)

4x
12.8 (0.5)

Conjunto de cabos de 5 fios (1), (2)
889D-F5NCDM-x

197.1
(7.76)

+24V DC

Marrom

0 V Azul
Branco (S12)

Conjunto de cabos (3)
889D-F4NE-y
Preto (S22)

440S-PF5D
Conjunto de cabos de 4 fios
(2), (4)

889D-F4NEDM-x
440R-ENETR

440R-DG2R2T

Figura 13 - Atuador [mm (pol.)]
65 (2.56)
15
(0.59)
30
(1.18)
6 x Ø6.3 (0.25)
4 x Ø6.5
(0.26)

30
(1.18)
50 (1.97)

14
(0.55)
Ø32.9 (1.3)
10
7.3 (0.28) (0.39) 14
(0.55)
25.6 (1.01)
20
12.8 (0.5) (0.79) 10
(0.39)
7.5
Ø12.4
(0.3)
(0.49)

32.5
(1.28)

Destravar
Rearm

40
(1.57)

23.7
(0.93)

4
(0.16)
9.9
(0.39)

23.8
(0.94)

3 (0.12)

(1)
(2)
(3)
(4)

OSSD

10 m (32,8 pés) de comprimento, máx.
Substitua x por 0M3 (300 mm [0,98 pés]), 0M6 (600 mm [1,97 pés]), 1 (1 m [3,3 pés]), 2 (2 m [6,6 pés]),
5 (5 m [16,4 pés]) ou 10 (10 m [32,8 pés]) para comprimentos de cabo padrão.
Substitua y no número do pedido por 2 (2 m [6,6 pés]), 5 (5 m [16,4 pés]), 10 (10 m [32,8 pés]), 15 (15 m
[49,2 pés]), 20 (20 m [65,6 pés]) ou 30 (30 m [98,4 pés]) para comprimentos de cabo padrão.
30 m (98,4 pés) de comprimento, máx.

59.3
(2.33)

12.5
(0.49)
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Especificações

Ambiental

Atributo

Valor

Padrões

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

Classificação de segurança

Dispositivo de intertravamento tipo 4 com trava de proteção
conforme a ISO 14119 com codificação baixa (padrão) e alta
(exclusiva) conforme a ISO 14119
Adequado para uso em aplicações de até PLe Cat 4 conforme
ISO 13849-1, SIL CL 3 conforme IEC 62061 e SIL 3 conforme IEC
61508.
Modo OSSD (1)

• Intervalo de teste de prova = 20 anos
• PFHd = 3,17E-09
• PFD = 3,67E-04

Modo GuardLink®(2)

• Intervalo de teste de prova = 20 anos
• PFHd = 2,93E-09
• PFD = 3,59E-04

Dados de segurança funcionais

Certificações
(1)
(2)

Com a etiqueta CE para todas as diretrizes aplicáveis da UE,
c-UL-us, TÜV.

Esses dados são fornecidos para a chave de segurança 440G-MZ quando usada no modo OSSD
(conectada a um dispositivo de E/S de segurança ou de lógica de segurança).
Esses dados são fornecidos para a chave de segurança 440G-MZ quando usada em um sistema de
segurança GuardLink.

Atributo

Valor

Temperatura em operação

0 a 55 °C (32 a 131 °F)

Temperatura de armazenamento

-25 a +75 °C (-13 a +167 °F)

Umidade em operação

5 a 95%, sem condensação

Classificação do gabinete de
ingresso

•
•
•
•
•

Choques e vibrações

• IEC 60068-2-27, 30 g (1,1 oz), 11 ms
• IEC 60068-2-6, 10 a 55 Hz, 1 mm (0,4 pol.)

Frequência de rádio/EMC

IEC 60947-5-3, FCC-1 (Partes 18 e 15), RED

Geral
Atributo

Valor

Características operacionais
Atributo

Valor

IP65
IP66
IP67
IP69
IP69K

Chave

• Invólucro: ABS
• Suporte frontal e liberação de fuga:
SS304 (usinado), SS316 (fundido)

Atuador

•
•
•
•
•

Materiais

Invólucro e tampa do invólucro: SS304
Mola: SS302
Borracha: borracha nitrílica
Parafusos: aço inoxidável
Lingueta: SS410

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

Engates

Aço de baixa liga de alta resistência

Torque, parafuso de acesso de
liberação auxiliar (modelo de
liberação de fuga)

Acessórios

• Cadeado: SS410
• Botão: alumínio, pintura a pó
• Ferramenta de liberação auxiliar: SS304
com chaveiro SS201
• Parafuso: aço

0,56 N•m (5 lb•pol.)

Tolerância de alinhamento do
parafuso de trava X, Y, Z

±5 mm (0,2 pol.) máx.

Raio da porta, mín

457,2 mm (18 pol.)

Força de retenção Fmáx.
(ISO 14119)

3250 N

Força de retenção Fzh
(ISO 14119)

2500 N

Peso [kg (lb)]

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chave: 0,75 (1,7)
Chave com liberação de fuga: 1,59 (3,5)
Atuador: 0,27 (0,6)
Suporte de fixação do atuador L: 0,27 (0,6)
Suporte do atuador Z: 0,54 (1,2)
Suporte da chave L: 1 (2,2)
Botão: 0,025 (0,06)
Ferramenta de liberação auxiliar: 0,018 (0,04)
Parafuso: 0,014 (0,03)

Tipo de proteção

•
•
•
•
•
•

Curto-circuito
Limitação de corrente
Sobrecarga
Polaridade reversa
Sobretensão (até 60 V máx.)
Reinício/Encerramento térmico

Corrente de saída, máx. (cada saída) 200 mA
Consumo de energia em repouso,
bloqueado ou desbloqueado

1,5 W

Corrente do sinal de bloqueio

1 mA

Corrente de pico e duração na
ativação ou após operação de
bloqueio/desbloqueio

150 mA por aproximadamente 800 ms após a operação de
bloqueio/desbloqueio

Corrente de estado estacionário,
máx.

• Modo OSSD: 40 mA
• Modo GL: 50 mA

Indicadores de status

Tensão de operação Ue

24 Vcc +10% / -15% Classe 2 PELV

Tabela 3 - Indicação de status de saída e diodo emissor de luz (LED)

Frequência do ciclo de operação,
máx

0,2 Hz

Tempo de permanência entre
bloqueio/desbloqueio subsequente

2,5 s

Status de saída
Modo
Status Comando Status de Indicador de
GuarModo
OSSD
de prode
dlink
bloqueio dispositivo (1) (Segurança
teção bloqueio
(Saída de
A e B)
segurança)

Tempo de resposta (desenergizado) 275 ms
(IEC 60947-5-3)
Hora de inicialização
(disponibilidade)

8s

Categoria de utilização
(IEC 60947-5-2)

DC-13 24 V 200 mA

Tensão de isolamento Ui
(IEC 60947-5-1)

75 V

Aberto
ou
Destravar Destravado
fechado

Tensão suportável por impulso Uimp
1 kV
(IEC 60947-5-1)
Grau de poluição
(IEC 60947-5-1)

Aberto

Travar

Âmbar
Destravado intermitente

Fechado

Travar

Bloqueado

3

Liberação auxiliar

Incorporado

Liberação de fuga

Integrado (modelos selecionados)

Classe de proteção
(IEC 61140)

Classe II

Vida mecânica

500.000 ciclos

Aberto Travar ou Travado ou
ou
destravar destravado
fechado

(1)

Saídas (porta do protetor fechada e travada)
(2)

Atributo

Valor

Saídas de segurança

2 x PNP, 0,2 A máx / ON (+24 Vcc)

Vermelho
constante

Verde
constante

Vermelho
intermitente

Estado

Desligado

Desligado

Protegido

Desligado

Desligado

Pronto. Feche a
porta do protetor
para trancar.

Ligado

Ligado

Operacional

Desligado

Presença de falha.
Desligue e ligue a
alimentação ou
Desligado emita um comando
RESET pelo link em
um sistema
Guardlink (2)

O indicador de status LINK está DESLIGADO no modo OSSD e depende do status de outros dispositivos
no modo Guardlink. Consulte a publicação 440R-UM015 em Recursos adicionais na página 6 para
obter informações sobre a operação de um sistema de segurança GuardLink.
Consulte a publicação 440G-UM004 em Recursos adicionais na página 6 para obter mais informações
sobre diagnósticos e códigos de falha.
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Comando de bloqueio

Acessórios

Tabela 4 - Função de comando de bloqueio (modo OSSD)

Descrição

Tipo de trava

Modo OSSD

Código de catálogo

Alimentação para liberação

24 V = destravar
0 V = travar

440G-MZS20*NR*

Alimentação para travar

0 V = destravar
24 V = travar

440G-MZS20*NL*

IMPORTANTE

440G-MZAS

Atuador de código exclusivo (nível alto conforme EN ISO 14119)

440G-MZAU

Em forma de L

440G-MZAM1

Em forma de Z

440G-MZAM2

Suporte de fixação do
atuador

No modo Guardlink, os comandos LOCK e UNLOCK (bloqueio/
desbloqueio) são enviados pelo sinal GuardLink CLU. Esta
função é a mesma para os modelos Alimentação para liberar
e Alimentação para travar.

Explicação do código de catálogo
440G-MZS

20

S

N

R

J

E

a

b

c

d

e

f

a

b

c

Saídas (Segurança/Auxiliar)

Código do Atuador

Tipo Auxiliar

Código

Descrição

Código

Descrição

Código

Descrição

20

Segurança dupla/sem
aux.

S

Código padrão

N

Sem auxiliar

U

Codificação
exclusiva

d

e

f

Tipo de trava

Tipo de conexão

Funções especiais

Código de catálogo

Atuador de código padrão (nível baixo conforme EN ISO 14119)

Suporte de fixação da chave

440G-MZAM3

Acessório para cadeado

440G-MZAL

Ferramenta de liberação auxiliar

440G-MZAT

Parafuso de reposição

440G-MZRSC

Botão de substituição

440G-MZRBU

Recursos adicionais

Código

Descrição

Código

Descrição

Código

Descrição

Para baixar publicações, visite rok.auto/literature e pesquise os números de
publicação a seguir.

R

Alimentação para
liberar

J

M12 de 5 pinos

Em
branco

Nenhuma

Recurso

Descrição

L

Alimentação para
bloqueio

E

Liberação de
fuga

Manual do usuário da chave de proteção
440G-MZ, publicação 440G-UM004

Fornece orientações gerais para a instalação de
uma chave de bloqueio de proteção da Rockwell
Automation®.

Manual do usuário do relé de segurança
Guardmaster DG e sistema GuardLink,
publicação 440R-UM015

Fornece orientações para a configuração de um
sistema de segurança Guardlink da Rockwell
Automation.

Orientação sobre fiação de automação industrial Fornece orientações gerais para instalar um
e aterramento, publicação 1770-4.1
sistema industrial da Rockwell Automation.
Site de certificações de produto:
rok.auto/certifications

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

Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)
No fim da vida útil, esses equipamentos devem ser coletados separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.
A Rockwell Automation mantém informações atuais de conformidade ambiental de produto em seu site em rok.auto/pec.
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.

Conecte-se conosco.

Allen-Bradley, ArmorBlock, expanding human possibility, GuardLink, Guardmaster, Rockwell Automation, e SensaGuard são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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