
Caixa de acesso multifuncional – 
instruções de instalação
Instruções originais em inglês
  Os produtos mostrados neste documento estão de acordo 
com Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) da diretriz 
de maquinário europeia. 
Declaração de conformidade e certificação: 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Recursos adicionais
O código QR na chave apresenta um link para Caixa de acesso 
multifuncional 442G – instruções de instalação (442G-IN001A-PT-P).

Você pode visualizar ou fazer download da documentação em 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para solicitar 
cópias em papel da documentação técnica, entre em contato 
com o distribuidor Allen-Bradley® local ou com um representante 
de vendas da Rockwell Automation®.

ATENÇÃO: Leia este documento e os documentos listados na seção 
Recursos adicionais sobre a instalação, configuração e operação do 
equipamento antes de instalar, configurar, operar ou manter  este

 produto. Os usuários devem familiarizar-se com as instruções de instalação e o 
cabeamento e os requisitos de todos os códigos, leis e normas aplicáveis, inclusive:
• ISO 14119: dispositivos de intertravamento que são associados a proteções; 

• ISO 14120: requisitos gerais para o projeto, a construção e a seleção de proteções;

• ISO 13855: para o posicionamento de proteções;

• ISO 13857: para o cálculo de distâncias mínimas (seguras);

• Para segurança funcional, IEC 62061 ou ISO 13849-1 e ISO13849-2;

• E outros padrões aplicáveis.

Atividades, inclusive instalação, ajustes, colocação em serviço, uso, montagem, 
desmontagem e manutenção devem ser realizadas pela equipe treinada 
adequadamente de acordo com o código de prática aplicável.

Este dispositivo destina-se a ser parte do sistema de controle relacionado à segurança 
de uma máquina. A seleção ou instalação inadequada do dispositivo afeta a integridade 
do sistema de controle relacionado à segurança. Primeiro, uma avaliação de riscos deve 
ser realizada para determinar se as especificações do dispositivo são adequadas para 
todas as características ambientais e operacionais previsíveis do aplicativo. Use 
parafusos ou porcas apropriados que sejam equipados com ferramentas para montar o 
switch e atuadores para evitar o risco de adulterações. Não exceda o torque no hardware 
de montagem.

Controles de gerenciamento, treinamento, procedimentos de trabalho e medidas 
adicionais de proteção devem ser usados para minimizar as falhas e gerenciar o uso e a 
disponibilidade de atuadores sobressalentes.

É possível ocorrer ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou 
perdas econômicas se este documento e os códigos, as leis e os padrões 
aplicáveis não forem seguidos.

Recurso Descrição

442G-IN001A-ZH-P

Caja de acceso multifuncional instrucciones de instalación 442G-IN001A-ES-P

Caixa de acesso multifuncional – instruções de instalação 442G-IN001A-PT-P

442G-IN001A-JA-P

Multifunktions-Zugangsbox – Installationsanleitung 442G-IN001A-DE-P

"Notice d'installation de la gâche d'accès multifonctions" 442G-IN001A-FR-P

Istruzioni per l’installazione 442G-IN001A-IT-P

442G-IN001A-ZC-P

Multi-functional Access Box User Manual 442G-UM001A-EN-P

Diretrizes de aterramento e cabeamento de automação 
industrial, publicação 1770-4.1 

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

Site de certificações de produto http://
www.rockwellautomation.com/products/certification 

Fornece declarações de 
conformidade, certificados e outros 
detalhes de certificação.
Rockwell Automation 442G
A Caixa de acesso multifuncional 442G Guardmaster é um 
dispositivo eletromagnético com travamento de proteção. O 
dispositivo consiste em um módulo de travamento e um 
conjunto de manoplas. Um destravamento de fuga é opcional. O 
dispositivo fornece monitoração da posição de proteção e 
monitoração de trava de acordo com a ISO 14119.

Módulo de travamento

Conjunto de manoplas

Destravamento de fuga (opcional)

O comprimento do eixo de acionamento (115 mm [4,53 pol.]) é 
otimizado para montagem em perfis de 40 mm (1, 57pol.) e 45 mm 
(1,77pol.). Para montar em perfis com mais de 45 mm (ou se houver o 
uso de placas de placas de montagem em perfis de 45 mm), um eixo 
estendido é necessário (pedido separadamente, 442G-MABASHFT). 
Consulte o manual do usuário para obter instruções sobre o 
dimensionamento do eixo estendido e a montagem do destravamento 
de fuga em perfis menores ou maiores.

Tampa para 
destravamento 

manual

Terminais X2-X5

Minisseletoras

Indicadores de LED 
de Status/

diagnóstico

Barra de 
travamento

Dependendo da versão – 
entrada do cabo ou 

conector QD M20 x 1,5

Indicações na parada mecânica, para 
ajudar na instalação

1 x Torx T8

6 x Torx T10

Pino de travamento para 
ajuste da manopla

Lingueta do 
parafuso

Manopla da porta de 
proteção

Implantar mecanismo de 
travamento do parafuso Extensão automática 

do mecanismo de 
travamento do 

parafuso

2 x Torx T10

Luva de 
proteção

Parafuso de 
ajusteManopla Tampa

Eixo de acionamento
8 x 8 mm 

(0,31 x 0,31 pol.)

IMPORTANTE
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2    Caixa de acesso multifuncional – instruções de instalação
Destravamento manual/auxiliar

1. Retire o parafuso de travamento.
2. Levante o braço de travamento usando uma chave de fenda e 

acione a manopla da porta de proteção.

Configuração da minisseletora

1 Consulte Caixa de acesso multifuncional 442G – instruções de instalação 
(442G-IN001A-PT-P) para obter informações sobre como alterar as 
configurações padrão.

Inspeção e serviço
Verifique periodicamente a operação correta da função de 
comutação. Verifique também sinais de uso indevido ou 
adulteração. Inspecione o revestimento da chave para ver se não 
há danos. Verifique a função de segurança do dispositivo, 
principalmente depois de algum dos seguintes: trabalho de 
ajuste, instalação ou substituição de um módulo 442G-MAB, 
período prolongado sem uso, condição de falha ou qualquer 
alteração na configuração da minisseletora.

ATENÇÃO: O parafuso de travamento deve ser apertado novamente e 
vedado depois de montagem e depois de usar o destravamento manual 
(por exemplo, com o verniz de vedação). O torque de aperto é 0,5 Nm.

Detalhe Chave Função1

A 1+2

ligado: o dispositivo é configurado para operação (configuração de 
fábrica)

desligado: o dispositivo é configurado para operação em série

B 3+4

ligado: a monitoração da trava de proteção está desativada

desligado: a monitoração da trava de proteção está ativada 
(configuração de fábrica)

C 5

ligado: configuração da minisseletora habilitada

desligado: configuração da minisseletora inibida (configuração de 
fábrica)

D 6
ligado: a monitoração do destravamento está ativada (configuração 
de fábrica)
 desligado: a monitoração do destravamento está desativada

ATENÇÃO: Se houver falhas ou danos no produto, não devem ser feitas 
tentativas de reparo. A unidade deve ser substituída ou uma proteção 
alternativa deve ser implementada antes de permitir a operação da 
máquina. Uma exceção é permitida para a substituição da tampa de 
controle do módulo de trava

1

ON

2 3 4 5 6

B C DA
Rockwell Automation 442G
Configuração da manopla
O conjunto de manoplas com código exclusivo deve ser 
atribuído ao módulo de travamento antes que o sistema esteja 
em funcionando.
Durante a configuração da manopla, as saídas de segurança são 
desligadas.
1. Insira a lingueta do parafuso no módulo de travamento.

2. Aplique tensão operacional (UA e UB).
3. O LED de estado pisca em verde (5 Hz) à medida que o 

dispositivo executa um auto-teste (até 8 segundos).
4. A programação começa quando o LED de estado pisca (1 Hz). 

Após aproximadamente 60 segundos, o LED de estado é 
desligado.

5. Para concluir a configuração, desative a tensão operacional 
(UB) por no mínimo de 3 segundos ou aplique 24 V na entrada 
RST por no mínimo de 3 segundos.

Montagem

Exemplo de instalação de uma porta de proteção que está articulada à direita (visão geral)

O módulo de trava desabilitará o código do conjunto de manoplas 
anterior se for realizada a configuração de um novo conjunto de 
manoplas. Um conjunto de manoplas desativado só pode ser 
configurado novamente depois de um terceiro conjunto de manoplas ter 
sido configurado.

Com duas portas de proteção articuladas, uma das duas placas da porta 
também deve ser travada mecanicamente.

Deve ser possível conectar a lingueta do parafuso no módulo de trava. 
Para verificar, feche a proteção várias vezes e acione a manopla da porta 
de proteção.

Se disponível, verifique a função do destravamento de fuga. Deve ser 
possível operar o destravamento de fuga a partir da parte interna sem 
força excessiva (aproximadamente 40N).

ATENÇÃO: O destravamento de fuga deve estar acessível APENAS de 
dentro da área protegida. A instalação não deve permitir acesso ao 
destravamento de fuga de fora da área protegida.

IMPORTANTE

IMPORTANTE

4x M6

2x M6

0.5 Nm

1 Nm (6x)

Recorte para destravamento 
de fuga

IMPORTANTE
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 Caixa de acesso multifuncional – instruções de instalação    3
Dimensões [mm (pol.)]

Conexão elétrica
Todas as conexões elétricas devem ser isoladas da fonte das 
seções de entrada por um transformador de segurança de acordo 
com a IEC 61558-2-6 com tensão de saída limitada no caso de 
uma falha ou por outras medidas de isolamento equivalentes.
Para obter informações detalhadas sobre a conexão elétrica, 
consulte o manual do usuário.

Atribuições de terminal e cabeamento

Conexão de controles de tampa e indicadores

113.5 (4.47) 104 (4.09)

40
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Rockwell Automation 442G
1 Conjunto de cabos de encaixe com 19 pinos Cat. Nº 889M-F19RM-*
2 Os módulos de travamento são pré-selecionados na fábrica para fins de 

operação independente. Consulte o manual do usuário para obter a 
configuração do dispositivo para operação em série (somente para os modelos 
de entrada do cabo).

3 Em modelos QD, o terminal X5.6 é conectado internamente ao terminal X3.4.

M23 QD 
de 19 
pinos 1

Conjunto de 
19 cabos 

condutores1

M20
Entrada do 

cabo
Função DescriçãoTerminal

1 Violeta X3.7 IMP Comando de trava A

2 Vermelho X2.1 S1.A1 Circuito A de parada de emergência

3 Cinza X2.2 S1.B1 Circuito B de parada de emergência

n/d n/d X4.1 FI1A

Canal de entrada de segurança A, conexão de 
FO1A do dispositivo anterior quando o switch é 

configurado para operação em série 2

n/d n/d X4.2 FI1B

Canal de entrada de segurança B, conexão de 
FO1B do dispositivo anterior quando o switch é 

configurado para operação em série 2

4
Vermelho/

Azul
X4.4 FO1A

Canal de saída de segurança A, LIGADO quando 
a proteção é fechada e bloqueada

5 Verde/preto X4.5 FO1B
Canal de saída de segurança B, LIGADO quando 
a proteção é fechada e bloqueada

6 Azul X5.5 0V Conectado internamente a X3.5

7 Cinza/Rosa X4.6 RST
Reset, o dispositivo recebe reset se 24 Vcc for 
aplicada por pelo menos 3 segundos

8 Branco/verde X5.2 OT
Saída de monitoração do parafuso, LIGADO 
quando a proteção é fechada e o parafuso é 
inserido no módulo de trava

9
Branco/
Amarelo

X5.4 OI
Diagnóstico de falha, LIGADO quando o switch 
está em um estado de falha

10 Branco/cinza X2.3 S1.A2 Circuito A de parada de emergência

11 Preto X2.4 S1.B2 Circuito B de parada de emergência

n/d n/d X2.6 S1 auxiliar
Contato de monitoração de parada de 
emergência (somente para os modelos de 
conduíte)

12
Verde/

Amarelo
N/D Invólucro do conector GND

13
Amarelo/
Marrom

X2.7 S2 Elemento de comutação do botão pulsador (S2)

14
Marrom/

verde
X3.1 H2 LED do botão pulsador (H2)

15 Branco X3.2 S3 Elemento de comutação do botão pulsador (S3)

16 Amarelo X3.3 H3 LED do botão pulsador (H3)

n/d n/d x5.1 OD
Saída de monitoração da porta, LIGADA quando 
a porta está fechada.

17 Rosa X5.3 OL
Saída de monitoração da trava, LIGADA quando 
a proteção está fechada e bloqueada

18
Cinza/

Marrom
X3.8 IMM Reservado para uso futuro.

19 Marrom
X3.4 UA

Fonte de alimentação para solenoide e saídas 
de monitoração

X5.6 UB Fonte de alimentação para saídas de segurança3

A conexão deste dispositivo com um conduíte não é permitida. O método 
de conexão deve consistir em cabo flexível conectado ao produto com 
uma bucha para cabos listada por UL adequada para tamanhos de cabo 
22…17 AWG (por exemplo, tipo HSK-KM20 x 1.5 fabricados pela 
HummelAG).

IMPORTANTE
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4 Caixa de acesso multifuncional – instruções de instalação  
Especificações
Classificações de segurança

Padrões
IEC 60947-5-3, EN ISO 13849-1, ISO 14119, UL 508 (avaliados em 
termos de riscos de choque elétrico e incêndio; adequados 
somente para aplicativos NFPA 79)

Classificação de segurança
Dispositivo de intertravamento tipo 4 com travamento de 
proteção e atuadores de identificação de radiofrequência (RFID) 
com alta codificação de acordo com a ISO 14119

Dados de segurança funcional
PFHd: 2,47 x 10-8; PLe, Cat. 4 (de acordo com a ISO 13849-1). 
Tempo de missão: 20 anos.

B10d para parada de emergência: ciclos de 1,0 x 105

Certificações
cULus (UL 508) e com identificação CE para todas as diretivas 
aplicáveis da União Europeia

Saídas

Saídas de segurança (FO1A/FO1B) Saídas para semicondutores, PNP

Corrente de saída, máxima (cada) 200 mA

Tensão de saída UFO1A / UFO1B 1 em corrente 

de comutação de 50 mA
LIGADO: UB - 2V…UB , DESLIGADO: 0…1V DC

Saídas de monitoração

Saídas de monitoração (OD, OT, OL, OI) À prova de curto-circuito e comutação P

Tensão de saída UA - 2V…UA

Carga máxima (cada) Máximo de 50 mA

Controles e indicadores

Tensão operacional 5…24 Vcc

Corrente de operação 1…100 mA

Poder de corte, máximo 250 mW

LED da fonte de alimentação 24 Vcc

Características operacionais

Ajustes de torque, máximo

Parafusos da tampa do módulo de trava 1 Nm abrange os (6x)
Parafuso de travamento para destravamento manual 0,5 Nm
 Parafuso do conjunto de manoplas 2 Nm (manopla e 
destravamento de fuga)

Fmax para força de travamento 2600 N

Fzh para força de retenção 2000 N

Resistência máxima de energia de impacto 300 J

Tolerância de alinhamento do parafuso de 
trava

Horizontal: ± 4 mm; Vertical: ± 5 mm

Tensão operacional UB Necessário PELV 24V cc +10/-15% classe 2

Alimentação auxiliar UA Necessário PELV 24V cc + +10/-15% classe 2
Rockwell Automation 442G
Características operacionais (continuação)

Tipo de proteção
Proteção contra curto-circuito e polaridade reversa,detecção 
entre falhas

Consumo atual IUB(sem carga em nenhuma 

saída)
80 mA

Consumo atual IUA

Com solenoide com travamento de proteção 
energizada e saídas não carregadas OI,OL,OT 
and OD

350 mA

Botão pulsador (sem carga, por LED) 5 mA

Fusível externo
Consulte Caixa de acesso multifuncional 442G-MAB – instruções 
de instalação

Tempo de resposta (desligado) 570 ms

Tempo de risco (por IEC 60947-5-3) 350 mS

Tempo de discrepância 10 ms (máximo)

Tempo de Inicialização (disponibilidade)
0,5 s configurado para operação independente
8 s configurados para operação em série

Comprimento máximo da cadeia de switch 10 dispositivos de caixa de acesso multifuncional

Categoria de utilização (IEC 60947-5-2) DC-13 24 V 200 mA

Tensão de isolamento Ui (IEC 60947-1) 30 V

Tensão da resistência de impulso Uimp 1,5 kV

Grau de poluição (IEC 60947-1) 3

Destravamento manual Desenvolvido de acordo com a ISO 14119

Vida útil mecânica 1.000.000 operações

Ambiental

Temperatura ambiente [C (F)] em UB= 24 Vcc -20…+55° (-4…+131°)

Temperatura de armazenamento [C (F)] -20…+65° (-4…+149°)

Grau de proteção do gabinete IP65

Umidade operacional 5...80% relativa

Vibração/choque Resiliência à vibração de acordo com a EN IEC 60947-5-3

Características físicas

Peso
Módulo de trava com tampa – 
750 g, conjunto de manoplas – 1.000 g
 destravamento de fuga – 500 g

Material 
Plástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido niquelado, 
manopla de alumínio anodizado, hardware de aço inoxidável
-IN001B-PT-P – abril de 2015



Caixa de acesso multifuncional – instruções de instalação 5
Indicadores de LED de status/diagnóstico

Modo operacional

Indicador de LED
Alimentação 

(verde) Estado (verde)
Diagn
(verm

Diagnóstico

Ligado

Verde intermitente 1

Lig

Verde intermitente 2

Verde intermitente 3

Verde intermitente 4

Desligado

Desligado

Configuração Desligado Desli

Operação normal
Pisca em verde a cada três 

segundos aproximadamente
Desli

1 Consulte o manual do usuário (pub. nº 442G-IN001A-PT-P) para obter mais informa
P

A Rockwell Automation mantém informações sobre o ambiente atual do produto em seu site http//www.ro

Allen-Bradley, Guardmaster e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation, In
respectivas empresas.
Estado1
óstico 
elho)

Bloqueio 
(amarelo)

ado

Desligado
Erro durante a configuração da manopla ou configuração inválida da 
minisseletora

Desligado
Falha de entrada (aplica-se apenas quando o switch está configurado 
para operação em série)

Desligado Erro de leitura do conjunto de manoplas

Desligado Falha de saída

Amarelo 
intermitente 1 x

Sequência de sinal incorreta

Desligado Falha interna

gado Desligado
Configuração da manopla concluída. Desligue e ligue a alimentação 
para retomar a operação normal.

gado Desligado Operação normal, porta aberta

ções sobre a solução de problemas.
ublicação 442G-IN001B-PT-P—10001341146 Ver 01 – abril de 2015 – 125236-02-04/15
© 2015 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados.

ckwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

c. As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são de propriedade de suas 
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