
Instruções de instalação

Tradução das instruções originais
Caixa de acesso multifuncional com segurança CIP em EtherNet/IP 
Números do catálogo 442G-MABH-x, 442G-MABxB-Ux-x, 
442G-MABE1

 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

Você pode visualizar ou descarregar publicações 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®.

A caixa de acesso multifuncional com CIP Safety™ em EtherNet/IP™ 
442G Guardmaster® implementa o protocolo de segurança CIP para 
permitir a integração a um sistema de controle de segurança. O 
dispositivo fornece monitoramento da posição de proteção e 
monitoramento de trava de acordo com a ISO 14119.

Considerações gerais
A instalação deve estar de acordo com o presente manual e deve ser 
realizada apenas por pessoal qualificado. O sistema de chave de trava 
de segurança da caixa de acesso é projetado para fazer parte do sistema 
de controle de segurança de uma máquina. Antes da instalação, uma 
avaliação de risco deve ser realizada para determinar se as 
especificações (consulte a página 8) do dispositivo são adequadas para 
todas as características operacionais e ambientais previsíveis da 
aplicação.

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 realizar a manutenção do 
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 13857: para o posicionamento de proteções;
• ISO 13855: para o cálculo de distâncias mínimas (seguras);
• Para segurança funcional, IEC 62061 ou ISO 13849-1 e 

ISO 13849-2;
• E outros padrões aplicáveis.
As atividades, inclusive instalação, ajustes, colocação em serviço, 
uso, montagem, desmontagem e manutenção, devem ser 
realizadas pelo pessoal treinado adequadamente de acordo com o 
código de prática aplicável.

Este dispositivo é destinado a fazer parte do sistema de controle 
relacionado à segurança da 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, cavilhas ou 
porcas apropriados que sejam equipados com ferramentas para 
montar a chave e os atuadores para evitar o risco de adulterações. 
Não aplique excesso de 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

多功能通道锁 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

多機能アクセスボックス　インストレー
ションインストラクション

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

多功能存取盒安裝指南 442G-IN001A-ZC-P

Manual do usuário da caixa de acesso multifuncional 442G-UM001B-EN-P

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

Fornece as orientações gerais para 
a instalação do sistema industrial 
Rockwell Automation®.

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

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

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/


Caixa de acesso multifuncional com segurança CIP em EtherNet/IP
Proteção ambiental
A durabilidade e o bom funcionamento da função de segurança 
exigem que o sistema seja protegido contra detritos (limalhas, cavacos, 
etc.) que podem se alojar nos módulos de trava e de manopla. Para essa 
finalidade, uma posição de instalação adequada deve ser selecionada.

Requisitos da fonte de alimentação

Conexão elétrica

Conexões em módulo de barramento
Esta seção descreve os conectores de potência, conectores EtherNet/
IP e cabos recomendados.

Conexões em módulo de barramento

Conexões de potência
O módulo de barramento inclui conexões EtherNet/IP 
(X3 e X4, M12 com código D) e as conexões de fonte de alimentação 
(X1 e X2, M12 com código A).

Pinagem para conectores de alimentação

IMPORTANTE Requisitos do sistema

• Para ajudar a garantir que o grau de proteção estabelecido 
seja alcançado, os parafusos da tampa devem estar 
apertados em um torque de aperto de 1 N•m (8,85 lb•pol.).

• Aperte o parafuso da tampa para a liberação auxiliar de 
0,5 N•m (4,42 lb•pol.).

IMPORTANTE • Se o dispositivo não funcionar quando a tensão 
operacional for aplicada (por exemplo, se o LED de energia 
não estiver aceso), a chave de segurança deve ser 
devolvida ao fabricante.

• Uma fonte de alimentação de tensão extra baixa 
protegida de classe 2 deve ser usada. As soluções 
alternativas devem atender aos seguintes requisitos.

- Unidade de fonte de alimentação eletricamente 
isolada com uma tensão de circuito aberto máxima 
de 30 Vcc e uma corrente limitada de 8 A no 
máximo.

- Unidade de fonte de alimentação eletricamente 
isolada conjuntamente com o fusível de acordo com 
UL 248. O fusível deve ser projetado para uma 
corrente elétrica máxima de 3,3 A e integrado à 
seção de tensão de 30 Vcc.

• O terra funcional deve ser conectado. Há um furo 
rosqueado M6 na placa de montagem do módulo de 
trava/barramento para essa finalidade.

ADVERTÊNCIA: Conexão e desconexão dos cabos de fiação

• Se você conectar ou desconectar a fiação ou os cabos quando a 
alimentação do lado do campo estiver ligada, um arco elétrico 
poderá ocorrer. Isso pode causar uma explosão em instalações 
de áreas classificadas. Antes de continuar, certifique-se de que 
a alimentação foi removida ou a área não é classificada.

• Se você conectar ou desconectar os cabos de comunicação com 
a alimentação aplicada ao módulo ou qualquer dispositivo na 
rede, um arco elétrico poderá ocorrer. Isso pode causar uma 
explosão em instalações de áreas classificadas.

ATENÇÃO: Orientações para fiação

• Todas as conexões elétricas devem ser isoladas da rede de 
alimentação por um transformador de segurança (de acordo 
com a EN IEC 61558-2-6) com tensão de saída limitada em caso 
de falha ou por outras medidas de isolamento equivalentes.

• Os dispositivos de potência, que são fontes poderosas de 
interferência, devem ser instalados em um local separado 
distante dos circuitos de entrada e saída para processamento de 
sinal. O roteamento de cabo para circuitos de segurança deve 
estar afastado tanto quanto possível dos cabos dos circuitos de 
potência.

• Com o intuito de evitar interferência de compatibilidade 
eletromagnética, o ambiente físico e as condições operacionais 
no local de instalação do dispositivo devem atender aos 
requisitos do padrão DIN EN 60204-1:2006, seção 4.4.2/EMC.

• A montagem de eletrodutos diretamente na caixa de acesso 
não é permitida. Só é permitido que os cabos sejam conectados 
por prensa-cabos. Use um prensa-cabos com certificação UL 
(QCRV) adequado para o diâmetro de cabo relacionado 
(22 a 17 AWG).

• O terra funcional deve ser conectado. Há um furo rosqueado M6 
na placa de montagem para essa finalidade.

Pino Descrição

X1.1 X2.1 24 Vcc

X1.2 X2.2 passante

X1.3 X2.3 0 Vcc (TERRA)

X1.4 X2.4 passante

X1.5 X2.5 Terra funcional

X1 X2

Atribuição do conector da fonte de alimentação. Conectores X1 e X2, M12 com código A.

X1 X4X3X2

IN 24V DC LINK 1 LINK 2 OUT 24V DC
X5

12

43

1 2

4 3
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Caixa de acesso multifuncional com segurança CIP em EtherNet/IP
Cabos de alimentação recomendados

1 Substitua -2 (2 m (6,6 pés)) por -5 (5 m (16,4 pés)) ou -10 (10 m (32,8 pés)) para obter o comprimento 
padrão dos cabos.

Conexões EtherNet/IP
Pinagem para conectores EtherNet/IP

Cabos EtherNet/IP de amostra

1 Substitua -2 (2 m (6,6 pés)) por -5 (5 m (16,4 pés)) ou -10 (10 m (32,8 pés)) para obter o comprimento 
padrão dos cabos.

Montagem
A caixa de acesso pode ser montada em portas articuladas ou 
corrediças. Use parafusos, cavilhas ou porcas adequadas que sejam 
equipados com ferramentas para montar o módulo de trava/
barramento e o conjunto de manoplas para evitar o risco de 
adulterações. Não aplique excesso de torque no hardware de 
montagem.

Exemplo de instalação para porta do protetor que é articulada no 
lado direito

Descrição Cód. Nº

Micro fêmea reto para conjunto de cabos com 
terminais flutuantes 889D-F4AC-2 1

Micro macho reto para conjunto de cabos com 
terminais flutuantes 889D-M4AC-2 1

Micro fêmea de ângulo reto para conjunto de 
cabos com terminais flutuantes 889D-R4AC-2 1

Micro macho de ângulo reto para conjunto de 
cabos com terminais flutuantes 889D-E4AC-2 1

Pino Descrição

X3.1 X4.1 TxD+

X3.2 X4.2 RxD+

X3.3 X4.3 TxD-

X3.4 X4.4 RxD-

X3/X4

Atribuição de conector EtherNet/IP. Conectores X3 e X4, M12 com código D.

Descrição Cód. Nº

M12 com código D reto para cabo de tomada 
registrada 45 1585D-M4UBJM-2 2

M12 com código D reto para conjunto de cabos 
com terminais flutuantes 1585D-M4UB-2 2

M12 com código D reto para cabo M12 reto 1585D-M4UBDM-2 2

M12 com código D de ângulo reto para cabo M12 
de ângulo reto 1585D-E4UBDE-2 2

1 2

4 3

ATENÇÃO: Com duas portas de proteção articuladas, uma 
das duas placas da porta também deve ser travada 
mecanicamente. Por exemplo, use uma trava em barra 
(item) ou uma trava de porta dupla (Bosch Roxroth) para 
essa finalidade.

DICA Para instalação mais fácil, recomenda-se montar o conjunto 
de manoplas na porta do protetor antes de fixar a manopla de 
prata no conjunto de manoplas.
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Caixa de acesso multifuncional com segurança CIP em EtherNet/IP
Instalação do conjunto de lentes indicadoras
Instalação da tampa da lente

Remoção da tampa da lente

Preparação do destravamento de fuga
O destravamento de fuga é usado para abrir uma proteção de 
segurança travada a partir da área protegida sem ferramentas.

Ocorre falha de trava no sistema quando o destravamento de fuga é 
atuado. Observação: uma falha de trava pode não ocorrer se o 
destravamento de fuga for acionado lentamente.

Para eliminar a falha, abra a proteção e ligue o sinal de entrada 
LockSequenceFaultUnlatch.

Use a tabela a seguir para determinar se o eixo estendido é necessário 
(442G-MABASHFT adquirido separadamente) para preparar o 
destravamento de fuga para perfis menores ou maiores.

Determinação do comprimento de eixo necessário [mm (in.)]

1 O eixo estendido (442G-MABASHFT) deve ser adquirido separadamente.

1 2 3

90 °

Click!

Lente colorida

1 2

IMPORTANTEIMPORTANTE A porta do protetor deve estar na posição aberta para 
desobstruir uma falha de trava.

IMPORTANTE O destravamento de fuga não é uma função de segurança. O 
fabricante da máquina deve selecionar e usar uma liberação 
adequada de acordo com a avaliação de risco. A operação 
correta deve ser verificada em intervalos regulares.

Largura 
do 
perfil

Comprimento 
necessário para
o eixo de atuação

Eixo necessário 1 Etapas de trabalho 
necessárias

Sem 
placas

Com placas 
4 (0,16) cada

P D+13 D+21

30 
(1,18)

43 (1,69) 51 (2,0) Eixo padrão Reduzir para o 
comprimento exigido

40 
(1,57)

53 (2,09) 61 (2,4) Eixo padrão ou 
estendido

Sem placas de 
montagem: nenhuma 
Com placas de 
montagem: reduzir o 
eixo estendido e a 
luva de proteção para 
o comprimento 
exigido

45 
(1,77)

58 (2,28) 66 (2,6) Eixo estendido Reduzir o eixo 
estendido e a luva de 
proteção para o 
comprimento exigido

50 
(1,97)

63 (2,48) 71 (2,79) Eixo estendido Reduzir o eixo 
estendido e a luva de 
proteção para o 
comprimento exigido
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Caixa de acesso multifuncional com segurança CIP em EtherNet/IP
Exemplo com placas de montagem [mm (pol.)]

Diminuição do eixo de atuação estendido [mm (in.)]

Montagem do destravamento de fuga
Montagem do destravamento de fuga

1. Prenda a maçaneta da porta 

2. Insira o eixo de acionamento. O anel de travamento A deve estar 
em contato com o destravamento de fuga B

3. Aperte os parafusos em 2 N•m (17,7 lb•pol.)

4. Passe a luva de proteção pelo eixo de atuação

Configuração da manopla
O conjunto de manoplas com código exclusivo deve ser atribuído ao 
módulo de travamento antes que o sistema esteja em funcionando.

1. Insira a lingueta do parafuso no módulo de travamento.

2. Aplique a tensão operacional no dispositivo.

3. A programação começa quando o indicador de status State pisca 
(1 Hz). Após aproximadamente 60 segundos, o indicador de 
status State desliga.

4. Para completar a configuração, ligue o sinal de entrada 
LockSequenceFaultUnlatch para ativar o novo código. Também é 
possível remover a potência da caixa de acesso por alguns 
segundos.

4
(0.16)

D

10
(0.39)

3.5
(0.14)

4
(0.16) 58.5

(2.30)

Módulo de manopla

Placas de montagem

Conjunto de destravamento 
de fuga

55.5
(2.19)

D + 13.5 (0.53)
(+ 4 (0.16)

182
(7.16) D +  3 (0.12)

(+ 4 (0.16)

8
(0.32)

Ø 11.2 (0.44) Ø 14 (0.55) 

Eixo de atuação
Luva de proteção

por placa)
por placa)

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

IMPORTANTE O sistema encontra-se em um estado seguro (sinais de 
entrada GuardClosed, GuardInterlocked e GuardLocked estão 
desligados) durante a configuração.

IMPORTANTE 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.

1

3 2
4

A

B
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Caixa de acesso multifuncional com segurança CIP em EtherNet/IP
Conexão de uma chave de ativação
A chave de ativação padrão (440J-N21TNPM ou equivalente) pode 
ser presa ao conector X5 em modelos selecionados.

Conjunto de cabos recomendado

1 Substitua -2 (2 m (6,6 pés)) por -5 (5 m (16,4 pés)) ou -10 (10 m (32,8 pés)) para obter o comprimento 
padrão dos cabos.

Teste de função mecânica

Teste de função elétrica
Siga as etapas descritas abaixo.

1. Ligue a tensão operacional.

2. Feche todas as proteções de segurança e insira o atuador de 
parafuso no módulo de trava. Para ligar a alimentação em versões 
com trava, ative a trava de segurança.
• A máquina não deve iniciar automaticamente.
• Não deve ser possível abrir a proteção de segurança.
• O indicador de status State e o indicador de status Lock ficam 

sempre iluminados.

3. Use o sistema de controle para dar partida na máquina.
• Não deve ser possível abrir a porta do protetor enquanto a 

máquina estiver em operação.

4. Para interromper o funcionamento da máquina e destravar a 
porta, use o sistema de controle.
• A proteção de segurança deve permanecer travada até não 

haver mais nenhum risco de lesão.
• Não deve ser possível iniciar a máquina, a menos que a trava de 

segurança esteja desativada.
• Deve ser possível abrir a proteção de segurança.

Repita as etapas dois a quatro para cada proteção de segurança.

Conecte a caixa de acesso multifuncional à rede 
EtherNet/IP
A caixa tem duas portas Ethernet que suportam 10/100/1000 Mbps. 
Conecte um cabo Ethernet CAT 5e ou CAT 6 com conectores M12 
às portas Ethernet (X3 e X4) na parte de baixo do módulo de 
barramento.

Para obter mais informações sobre como selecionar cabos adequados, 
consulte a Orientação sobre seleção de cabos para redes EtherNet/IP, 
publicação ENET-WP007-EN-P.

Você também precisa configurar um driver Ethernet para a sua estação 
de trabalho usando o software RSLinx® Classic. Consulte Add a 
Driver (Adicionar um driver) em Help (Ajuda) no software RSLinx 
Classic.

Inspeção e manutenção
Verifique periodicamente a operação correta da função de comutação. 
Verifique também se há sinais de abuso ou de violação. Inspecione a 
chave para verificar se há danos. Verifique a função de segurança do 
dispositivo principalmente após qualquer uma das seguintes ações: 

• Serviço de configuração
• Instalação ou substituição de qualquer hardware
• Período estendido sem uso
• Condição de falha

Descrição Cor Pinagem

Conjunto de cabos 
recomendado 889D-M4AC-21

Micro macho reto para conjunto de 
cabos com terminais flutuantes

Marrom
Segurança A

Azul

Branco
Segurança B

Preto

IMPORTANTE Deve ser possível inserir o atuador de parafuso no módulo de 
travamento. 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 40 N 
(8.99 lff ).

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

5 N/A

4 Safety B
3 Safety A

1 Safety A

2 Safety B

ADVERTÊNCIA: Os componentes de segurança realizam 
uma função de proteção pessoal. Eles não devem ser 
ignorados, removidos ou tornar-se inoperantes. O 
acionamento da operação de comutação somente é 
permitido pelo conjunto de manoplas que é montado 
adequadamente na proteção de segurança.

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.
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Caixa de acesso multifuncional com segurança CIP em EtherNet/IP
Dimensões [mm (pol.)]

10
(0.39)

135
(5.31)

170
(6.69)

30
(1.18)

17.5
(0.69)

15
(0.59)

10
(0.39)

32 (1.26)

12
(0.47)

IN 24V DC OUT 24V DC LINK 1LINK 2

Act
2

Lnk
Act

Net
Mod

Pwr

1
1

Lnk
2

S6S4

S9

S0

20
(0.79)

15
(0.59)

10
(0.39)

15
(0.59)

345
(13.58)

20
(0.79)

6.5
(0.25)

155 (6.10)

6.5 (0.25)

111
(4.37)

30
(1.18)

21
(0.83)

12
(0.47)

37 (1.45)

145 (5.71)

130 (5.12)

S7

104
(4.09)

113.5
(4.47)

83
(3.27)

62.5
(2.46)

289.3 (11.39)

19.2 (0.75)

40
(1.57)

51
(2.01)

M20 x 1.5 (0.06) (4x)

4
(0.16)
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Especificações

1 Consulte as seções Conexão elétrica e Requisitos da fonte de alimentação na página página 2.
2 O tempo de risco é a diferença máxima entre o tempo em que o status de entrada muda e o tempo em que 

a parte correspondente no conjunto de entrada é ligada.

Classificações de segurança

Normas
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 aplicações 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 funcionais

PL e, Cat. 4 (de acordo com a ISO 13849-1)

MTTFd
Monitoramento da trava de 
proteção 746 anos

Controle da trava de segurança 475 anos

Avaliação da parada de 
emergência 787 anos

Avaliação da chave de ativação 753 anos

PFHd
Monitoramento da trava de 
proteção  3,37 x 10-9

Controle da trava de segurança 4,91 x 10-9

Avaliação da parada de 
emergência 3,05 x 10-9

Avaliação da chave de ativação 3,05 x 10-9

B10d: Parada de emergência 1,0 x 105

Chave de ativação
De acordo com as 
especificações do 
fabricante

Tempo da 
missão 20 anos

Certificações cULus (UL 508) e com etiqueta CE para todas as diretrizes da UE

Saídas de segurança Segurança CIP

Características operacionais

Ajustes de torque, máximo

Seis parafusos para tampa de módulo de trava de 1 N•m (8,85 lb pol.); 
Parafuso de trava de liberação manual de 0,5 N•m (4,42 lb pol.); 
Parafuso de fixação de manopla (manopla e destravamento de fuga) 
de 2 N•m (17,70 lb pol.)

Força de retenção Fzh (ISO 14119) 41.7 N

Tolerância de alinhamento do 
parafuso de trava Horizontal: ± 4 mm (0,16 pol.); vertical: ± 5 mm (0,2 pol.)

Tensão operacional Tensão extra baixa protegida de classe 2 24 Vcc +10/-15% necessária1

Requisitos de proteção de 
compatibilidade eletromagnética De acordo com EN 61000-4 e DIN EN 61326-3-1

Consumo de corrente, máximo 500 mA

Características de operação (continuação)

Classificação de conector de 
potência Valor máximo de 4 A (IEC 61076-2-101:2013)

Fusível externo Mínimo 1 A, ação lenta

Requisitos de proteção de 
compatibilidade eletromagnética De acordo com EN 61000-4 e DIN EN 61326-3-1

Tempo de risco (de acordo com IEC 
60947-5-3)2

EStop
Chave de ativação
Posição de segurança
Posição do parafuso
Trava de segurança

100 ms
100 ms
250 ms
250 ms
250 ms

Frequência de comutação, máximo 1 Hz

Isolamento da tensão Ui (IEC 60947-
1) 75 V

Tensão da resistência de impulso 
Uimp 0,5 kV

Grau de poluição (IEC 60947-1) 3

Destravamento manual Integrado (ISO 14119)

Vida mecânica 1.000.000 operações

Ambiental

Temperatura ambiente a 
UB = 24 Vcc -20 a +55°C (-4 a +131°F)

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

Grau de proteção do gabinete IP54

Umidade em operação Relativa de 5 a 80%

Vibração/choque IEC 60068-2-27 30 g (1,06 oz), 11 ms/IEC 60068-2-6 
10 a 55 Hz

Características físicas

Peso

Conjunto de trava/barramento em uma placa de montagem de 3,6 kg 
(7,9 lb), 
conjunto de manoplas em placa de montagem de 1,2 kg (2,6 lb), 
destravamento de fuga de 500 g (17,6 oz)

Materiais
Plástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido banhado a níquel, 
manopla de alumínio anodizado, chapa de aço inoxidável 
com pintura eletrostática
Allen-Bradley, Rockwell Automation e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

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

A Rockwell Automation mantém informações ambientais a respeito de seus produtos no site 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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