
Instruções de instalação
Tradução das instruções originais
440G-EZ Chave de segurança de intertravamento
Códigos de catálogo 440G-EZS21STL05J, 440G-EZS21STL05H

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. 

Instalação
A instalação da chave de segurança 440G-EZ deve estar de acordo com as etapas 
e especificações indicadas a seguir e implantada por pessoal competente. 
A unidade não deve ser usada como um limite mecânico. Guias e proteções devem 
ser montadas.

A adesão às instruções de manutenção recomendadas faz parte da garantia.

Uso pretendido
A chave eletromagnética 440G é adequada para o monitoramento da posição das 
portas do protetor. Ela tem um dispositivo de travamento magnético apenas para 
proteção do processo.

Montagem de várias chaves de segurança

Figura 1 - Requisitos de espaçamento [mm (pol.)]

Montagem
O sensor pode ser montado das seguintes formas:

• Montagem em superfície: o sensor é montado sobre a parte fixa do 
dispositivo de proteção (por exemplo, frame da porta).

• Montagem rente: o sensor é montado na parte fixa do dispositivo de 
proteção (por exemplo, frame da porta). É preciso ter um recuo adequado 
na superfície de montagem. A espessura da superfície de montagem deve 
ser de 1,5 a 3 mm (0,06 a 0,12 pol.).

Para as dimensões do recuo para a montagem rente, consulte a figura 4 na 
página 4.

ATENÇÃO: Leia este documento e os documentos listados em 
Recursos adicionais na página 4 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.

Tópico Página
Tabela da figura 3 atualizada. 2
Tabela 2 substituída. 3
Classificação IP69K de entrada de gabinete adicionada à tabela 
Especificações. 3

ATENÇÃO: 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.

ADVERTÊNCIA: Não inutilize, viole, remova ou faça o bypass desta 
gaveta. Essas ações podem resultar em lesões graves ao pessoal.
Este dispositivo deve receber uma fonte de alimentação SELV 
ou PELV de 24 Vcc em conformidade com os requisitos 414-3 
da IEC 60364-4-41, em que foram tomadas providências para 
confirmar que, mesmo quando houver falha interna, a tensão 
nos terminais de saída não ultrapassará 60 Vcc. A seleção ou 
instalação inadequada dos dispositivos afeta a integridade 
dos sistemas de segurança.

ATENÇÃO: A força de travamento não é monitorada. A força de 
travamento não é uma função relacionada à segurança.

IMPORTANTE Quando são montadas várias chaves de segurança, a 
distância mínima entre os sistemas individuais precisa 
ser seguida para evitar interferência mútua.

IMPORTANTE Instale a chave de segurança horizontalmente para 
ajudar a aumentar a proteção contra manipulação.
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440G-EZ Chave de segurança de intertravamento Instruções de instalação
Monte o sensor
1. Solte o parafuso fixador (soquete hexagonal, 2 mm [0,08 pol.]) e remova a 

placa de cobertura.

2. Monte o sensor na parte fixa do dispositivo de proteção com 4 parafusos 
M4 e prenda-o com quatro porcas.
• Para a montagem em superfície: monte o sensor é sobre a parte fixa 

do dispositivo de proteção. Os parafusos podem ser presos na parte da 
frente ou de trás.

• Para a montagem rente: monte o sensor na parte fixa do dispositivo de 
proteção.

3. Prenda a placa de proteção no sensor.
4. Aperte os parafusos de fixação com 1 N•m (8,9 lb•pol.).

Monte o atuador
1. Alinhe o atuador ao sensor montado.
2. Monte o atuador na peça móvel do dispositivo de proteção (por exemplo, 

porta) com 4 parafusos M4. Torque de aperto: 1 N•m (8,9 lb•pol.). 
Se possível, use parafusos descartáveis.
• Ângulo máximo entre o sensor e o atuador quando o dispositivo de 

proteção está fechado: 3°.

3. Cubra os furos do atuador com tampas protetoras.

Fiação
Figura 2 - Distribuição de pinos de conexão do dispositivo
(Plugue, M12, 5 pinos, código A)

Figura 3 - Distribuição de pinos de conexão do dispositivo
(Conector macho, M12, 8 pinos, código A)

Torque de aperto: 
1 N•m (8,9 lb•pol.)

Torque de aperto: 
1 N•m (8,9 lb•pol.)

Pino Cor do cabo (1)

(1) Aplicável aos cabos extensores recomendados como acessórios.

Designação Descrição

1 Marrom +24V DC Fonte de tensão da chave de segurança

2 Branco Dispositivo de chaveamento 
do sinal de saída 1 Saída de segurança

3 Azul 0 V Fonte de alimentação 0 Vcc

4 Preto Dispositivo de chaveamento 
do sinal de saída 2 Saída de segurança

5 Cinza Ímã Ativação magnética 24 Vcc

IMPORTANTE Atenção ao torque do plugue.

Pino Cor do cabo (1)

(1) Aplicável aos cabos extensores recomendados como acessórios.

Designação Descrição

1 Branco Aux Saída de diagnóstico do programa 
aplicativo (não segura)

2 Marrom +24V DC Fonte de tensão da chave de segurança

3 Verde Ímã Ativação magnética 24 Vcc

4 Amarelo Dispositivo de chaveamento 
do sinal de saída IN2 Entrada de segurança (2)

(2) Quando usado como chave de segurança individual ou como a primeira chave de segurança de uma 
cascata, aplique 24 Vcc.

5 Cinza Dispositivo de chaveamento 
do sinal de saída 1 Saída de segurança

6 Rosa Dispositivo de chaveamento 
do sinal de saída 2 Saída de segurança

7 Azul 0 V Fonte de alimentação 0 Vcc

8 Vermelho Dispositivo de chaveamento 
do sinal de saída IN1 Entrada de segurança (2)

IMPORTANTE Atenção ao torque do plugue.

≤3°
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Indicadores de status
A chave tem dois indicadores de status.

Manutenção

Reparo
Se houver alguma falha ou dano, não tente corrigir. Substitua a peça antes de 
operar a máquina.

Especificações

Tabela 1 - Estados do indicador de status

Item Nome Cor Descrição

1
Dispositivo de 

chaveamento do 
sinal de saída

Verde/
vermelho

• Verde quando o par do OSSD está no modo ATIVADO. 
• Vermelho quando o par do OSSD está no modo 

DESATIVADO. (1)

(1) Quando uma carga é aplicada a uma saída de diagnóstico do aplicativo alta demais, o indicador de 
status vermelho do dispositivo de chaveamento do sinal de saída (OSSD) permanece continuamente 
ATIVADO. O comportamento real de comutação da chave de segurança não é afetado.

2 LOCK Amarelo ATIVADO quando o ímã recebe tensão.

Tabela 2 - Status da chave durante a operação normal 

Pinos Porta/status 
da proteção

Entradas de 
dispositivo de 

chaveamento do 
sinal de saída(1)

(1) Entrada de dispositivo de chaveamento do sinal de saída disponível apenas para uso com a versão 
de 8 pinos.

Indicador de 
dispositivo de 

chaveamento do 
sinal de saída

Status 
AUXILIAR

Saídas de 
dispositivo de 

chaveamento do 
sinal de saída

8 pinos

Aberto On ou Off Vermelho Desligado Desligado

Fechado On Verde Ligado (2)

(2) A saída AUX e as saídas de dispositivo de chaveamento do sinal de saída são DESATIVADAS quando o 
dispositivo está com falha.

Ligado (2)

Aberto Desligado Vermelho Desligado Desligado
Fechado Desligado Vermelho Desligado Desligado

5 pinos
Aberto — Vermelho — Desligado

Fechado — Verde — Ligado (2)

Frequência Descrição

Semanal

• Confira o alinhamento do atuador com a chave e o funcionamento correto do 
circuito de comutação.

• Verifique se há sinais de abuso ou de interferência.
• Inspecione o revestimento da chave e o atuador em busca de danos e 

substitua, caso necessário.

Pelo menos a cada 6 
meses

• Isole toda alimentação.
• Remova a tampa e a cobertura final.
• Inspecione o aperto de todos os terminais.
• Limpe o acúmulo de poeira fina. 
• Verifique qualquer sinal de desgaste ou dano, por exemplo, desgaste do 

atuador, desgaste do conjunto do came ou oxidação do contato, e troque, se 
necessário.

• Substitua a tampa e aperte parafusos com as configurações especificadas. 
• Restabeleça a alimentação e verifique a operação correta.
• Reaplique o verniz com indicador de violação ou um composto similar para 

montagens.

IMPORTANTE Não desmonte a unidade.

1 2

Atributo 440G-EZS21STL05J, 440G-EZS21STL05H

Dados de segurança funcionais
(Detector da porta do protetor)

• PFHd = 1,5 x 10-8 a 40 °C (104 °F) e 1000 m (3280,8 pés) acima 
do nível do mar

• Tempo de missão/PTI: 20 anos
Características operacionais
Distância segura para ligar 4 mm (0,16 pol.) 
Distância típica para ligar 15 mm (0,59 pol.)
Distância segura para desligar 45 mm (1,77 pol.)
Força de travamento 500 N
Força de retenção 25 N
Frequência de atuação máxima 0,5 Hz
Tolerância de alinhamento para o 
dispositivo de travamento

• Vertical: 5 mm (0,2 pol.)
• Horizontal: 5 mm (0,2 pol.)

Ângulo de aperto 3 °
Tolerância de offsets 5 mm (0,2 pol.)
Tensão nominal 24 Vcc
Tensão de isolamento Ui 32 V

Tensão suportável nominal de 
impulso, Uimp

1,5 kV

Tensão de alimentação quando uma 
chave de segurança única está 
conectada

24 Vcc (19,2 a 28,8 Vcc) Fonte Classe 2

Tensão de alimentação UV quando 
uma cascata está conectada

• Sensor: 24 Vcc (22,8 a 28,8 Vcc) Fonte Classe 2
• Ímã: 24 Vcc (21,6 a 28,8 Vcc) Fonte Classe 2

Consumo de energia • Tranca ativada: 350 mA
• Tranca desativada: 50 mA 

Frequência de comutação ≤ 0,5 Hz
Tipo de saídas Dispositivo de chaveamento do sinal de saída
Corrente máxima de saída ≤ 100 mA
Saída de diagnóstico ≤ 25 mA, protegido contra curto-circuito
Capacitância do cabo 400 nF (para SAÍDA A E SAÍDA B)
Tempo de resposta 50 ms
Tempo de ativação 100 ms
Tempo de risco 100 ms
Atraso na energização 2,5 s
Tempo de muting quando a tensão de 
alimentação é interrompida 4 ms

Ambiental
Temperatura em operação -20 a +55 °C (-4 a +131 °F)
Temperatura de armazenamento -25 a +70 °C (-13 a +158 °F)
Umidade relativa 50% a 70 °C (158 °F) (IEC 60947-5-2)
Grau de proteção do gabinete de 
ingresso IP67, IP69K

EMC IEC EMC: EN IEC 61326-3-1, EN IEC 60947-5-2, EN IEC 60947-5-3
Resistência a vibração 1 mm/10 a 55 Hz (IEC 60068-2-6)
Resistência a choque 30 g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
Saídas

Saídas de segurança
2 x OSSDs, 2 x PNP, máx. 
100 mA, com proteção contra curto-circuito e à prova de 
sobrecarga

Saída auxiliar 25 mA máx., com proteção contra curto-circuito (carga resistiva)

Tensão de comutação • LIGADO: 19,2 a 28,8 Vcc
• DESLIGADO: 0 a 2 Vcc

Corrente de comutação • LIGADO: ≤100 mA
• DESLIGADO: ≤500 µA

Duração do teste de pulso 300 µs
Peso
Sensor 510 g (18 oz)
Atuador  210 g (7,4 oz)
Material
Invólucro do sensor Alumínio anodizado
Invólucro do atuador PVC reforçado com fibra de vidro
Placa de ancoragem Aço revestido com níquel
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Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

Dimensões aproximadas
Figura 4 - Montagem rente [mm (pol.)]

Figura 5 - Atuador [mm (pol.)]

Figura 6 - Sensor [mm (pol.)]

(1) L = 150 ± 2 mm (5,91 ± 0,79 pol.)

Recursos adicionais
Esses documentos contêm informações adicionais referentes a produtos 
relacionados da Rockwell Automation.

Você pode visualizar ou baixar publicações em rok.auto/literature.
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Recurso Descrição

440G-EZ Interlocking Safety Switch User 
Manual, publicação 440G-UM003

Apresenta as informações necessárias 
durante o ciclo de vida da chave de 
segurança 440G-EZ.

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines, publicação 1770-4.1

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

Site de certificações de produto: 
rok.auto/certifications

Fornece declarações de conformidade, 
certificados e outros detalhes de 
certificação.
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Allen-Bradley, expanding human possibility, Guardmaster e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

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.

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

Conecte-se conosco.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/440g-um003_-en-p.pdf
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