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Sobre este documento
Este documento se aplica ao scanner do laser de segurança SafeZone™ 3 e o
respectivo plugue do sistema com números de catálogo 442L-SZNMZCP e
442L-SZNCPMOD.

O scanner do laser de segurança SafeZone 3 e o plugue do sistema são vendidos
separadamente, exigindo que o plugue do sistema seja instalado no scanner do
laser de segurança SafeZone 3.
O scanner do laser de segurança SafeZone 3 é entregue com uma cobertura de
proteção sobre os slots de montagem traseiro e inferior. Ao instalar um plugue do
sistema no scanner do laser de segurança, o ambiente deve estar limpo e livre de
névoa, umidade e poeira. Siga estes passos para instalar o plugue do sistema:

2.

ATENÇÃO: Perigo devido à falta de eficiência do scanner do
laser de segurança SafeZone 3. Se não estiver em
conformidade, é possível que o estado perigoso da máquina
não possa ser interrompido ou não seja interrompido de
maneira oportuna.
Observe as informações de segurança fornecidas.
O scanner do laser de segurança não é adequado para as aplicações a seguir,
entre outras:
Ao ar livre
Debaixo d’água
Ambientes explosivos

3.
4.

Consulte Altere a localização do plugue do sistema se o plugue instalado tiver que
ser transferido de um slot de montagem para o outro.

É necessária uma chave Torx TX20.

Visão geral do dispositivo
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Item Descrição

Determine como o scanner do laser de segurança SafeZone 3 deve ser
montado na aplicação.
Determine o melhor local para montar o plugue do sistema, seja na parte
traseira ou inferior do scanner.
Remova a cobertura de proteção do slot de montagem selecionado com
uma chave Torx T20.
Insira cuidadosamente o plugue do sistema na abertura e prenda o
módulo apertando os dois parafusos com uma chave Torx T20. O torque de
aperto é de 2,25 a 2,75 N•m (19,9 a 24,3 lb•pol).

Altere a localização do plugue do sistema

Para obter informações detalhadas sobre a aplicação e a configuração do scanner
do laser de segurança SafeZone 3, consulte a publicação 442L-UM008.

6

Todas as alterações/modificações ao scanner do laser
de segurança SafeZone 3 e/ou ao plugue do sistema
são descritas neste documento, e devem ser realizadas
apenas após a remoção da alimentação aos
dispositivos.

Instale o plugue do sistema

1.

Informações de segurança

•
•
•

IMPORTANTE

Item Descrição

1

Tampa óptica

6

Indicadores adicionais

2

Exibição

7

Indicadores da rede

3

Teclado

8

Quatro insertos de montagem M5

4

Porta USB (desativada)

9

Plugue do sistema (montado na parte traseira)

5

Indicadores de status

10

Plugue do sistema (montado na parte inferior)

Solte os parafusos do plugue do sistema.
Remova o plugue do sistema do slot do scanner do laser de segurança.
Solte os parafusos da placa de cobertura.
Remova a placa de cobertura do novo slot de montagem do scanner do
laser de segurança.
Insira cuidadosamente o plugue do sistema na abertura e prenda o
módulo apertando os dois parafusos com uma chave Torx T20. O torque de
aperto é de 2,25 a 2,75 N•m (19,9 a 24,3 lb•pol).
Prenda a placa de cobertura no slot aberto do scanner do laser de
segurança e aperte os parafusos. O torque de aperto é de 2,25 a 2,75 N•m
(19,9 a 24,3 lb•pol).
Consulte a tabela 2 na página 2 para ver a atribuição do pino XD1 e a
tabela 3 na página 2 para ver as conexões XF1 e XF2.
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Montagem direta

Atribuição de pino

O scanner do laser de segurança tem quatro insertos rosqueados M5 na parte
traseira. Se você conseguir perfurar através da superfície de montagem desde a
parte traseira, é possível montar o scanner do laser de segurança diretamente
com esses orifícios rosqueados.

Fonte de tensão (Pwr) — XD1

•

Figura 1 - Conector macho M12, 4 pinos, código A
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Tabela 2 - Atribuição de pino da fonte de tensão

1

•
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Use os orifícios rosqueados M5 na parte traseira (1) ou os orifícios
rosqueados M5 na lateral (2) para montagem direta.

Use todos os quatro orifícios rosqueados M5 na parte de trás ou os quatro
orifícios rosqueados M5 na lateral para montagem direta, de modo que os
valores dados na folha de dados para resistência a vibração e choque
sejam obtidos.
A profundidade máxima do engate da rosca é de 7,5 mm (0,29 pol.).
O torque de aperto é de 4,5 a 5,0 N•m (39,8 a 44,2 lb•pol).

Pino

Designação

Função

Cor do cabo (1)

(1)

1

+24V DC

Tensão de alimentação de 24 Vcc

Marrom

2

NC

não conectada

Branco

3

0V DC

Tensão de alimentação de 0 Vcc

Azul

4

FE

Terra funcional/blindagem

Preto

Aplica-se aos cabos de conexão recomendados (consulte a tabela 1).

Conexão Ethernet/IP (E/IP) — XF1 e XF2
Figura 2 - Conector fêmea M12, 4 pinos, código D

Visão geral da conexão
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Tabela 3 - Atribuição de pino Ethernet/IP™
Pino

Designação

Tabela 1 - Cabos de conexão
Descrição
Cabo de conexão energizado

Cód. cat.

1

TX+

Enviar dados +

Branco/laranja

RX-

Dados recebidos -

Branco/verde

3

TX-

Enviar dados -

Verde

4

RX-

Dados recebidos -

Laranja

889D-F4AC-x (1)

(1)

Fêmea de 4 pinos direito M12 QD com conectores chicotes, camisa
de PVC amarelo, 22 AWG, 250V, 4 A

889D-R4AC-x (1)

Conexão FE alternativa

M12 para conectores chicotes
Cabos Ethernet 1585, 4 condutores, M12, macho reto, padrão,
conectores chicotes, poliuretano azul petróleo, blindado,
100BASE-TX, 100 Mbit/s, high flex, poliuretano, sem halogênio,
10 milhões de ciclos

1585D-M4UB-x (2)

M12 para M12
Cabos Ethernet 1585, 4 condutores, M12, macho reto, padrão, M12,
macho em ângulo reto, poliuretano azul petróleo, blindado,
100BASE-TX, 100 Mbit/s, high flex, poliuretano, sem halogênio,
10 milhões de ciclos

1585D-M4UBDW-x (2)

(2)

2

•
•

Parafuso: M5 x 12
Torque de aperto: 3,5 a 5 N•m

Terminais de cabo adequados
1585D-M4UBDM-x (2)

(1)

Aplica-se aos cabos de conexão recomendados (consulte a tabela 1).

Conexão de parafuso da conexão FE alternativa

M12 para M12
Cabos Ethernet 1585, 4 condutores, M12, macho reto, padrão, M12,
poliuretano azul petróleo, blindado, 100BASE-TX, 100 Mbit/s, high
flex, poliuretano, sem halogênio, 10 milhões de ciclos

M12 para RJ45
Cabos Ethernet 1585, 4 condutores, M12, macho reto, padrão, RJ45,
macho reto, poliuretano azul petróleo, blindado, 100BASE-TX, 100
Mbit/s, high flex, poliuretano, sem halogênio, 10 milhões de ciclos

Cor do cabo (1)

2

Fêmea de 4 pinos reto M12 QD com conectores chicotes, camisa de
PVC amarelo, 22 AWG, 250V, 4 A

Cabeamento Ethernet

Função

1585D-M4UBJM-x

Substitua o x por um 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) para comprimentos de cabo padrão.
Consulte rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/connection-devices/
cables-and-cordsets/dc-micro--m12-/dc-micro-cordsets-and-patchcords.html para obter
informações adicionais.
Substitua o x por um 2 (2 m), 5 (5 m) ou 10 (10 m) para comprimentos de cabo padrão.
Consulte rockwellautomation.com/pt-br/products/hardware/allen-bradley/connection-devices/
network-media/ethernet/1585-m12-and-variant-1.html para obter informações adicionais.

(2)

•
•
•

Terminal bifurcado de cabo ou terminal circular de cabo
Largura: ≤10 mm (0,4 pol.)
Diâmetro do orifício para parafuso: normalmente 5,2 mm (0,2 pol.)

O aterramento funcional deve ser conectado somente a uma das conexões FE
disponíveis:
•
•
•

Pino no conector do plugue M12
Rosca no conector do plugue M12
Conexão FE alternativa

O aterramento funcional deve ser conectado com baixa indutância e com uma
seção transversal adequada, enquanto mantém o comprimento do cabo o mais
curto possível. O aterramento funcional e o aterramento de proteção devem ser
isolados.
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Substitua o scanner de laser de segurança
Se o scanner do laser de segurança estiver danificado ou não funcionar
corretamente, ele deve ser substituído.
É necessária uma chave Torx TX20.

IMPORTANTE

2.
3.
4.
5.
6.

4.
5.
6.

Desconecte os cabos de conexão do plugue do sistema.
Solte os parafusos de montagem e remova o scanner do
laser de segurança que não está funcionando.
Monte o novo scanner do laser de segurança, consulte
Montagem direta na página 2.
Reconecte os cabos de conexão ao plugue do sistema.
Configure o scanner do laser de segurança.
Realize o comissionamento novamente. Tome um cuidado especial para
realizar todas as verificações minuciosas descritas. Consulte a publicação
442L-UM008 para mais informações.

Substitua o plugue do sistema
É necessária uma chave Torx TX20.

IMPORTANTE

O grau de proteção do gabinete IP65 somente é válido
se o scanner do laser de segurança estiver fechado e o
plugue do sistema estiver montado.
• Monte o plugue do sistema e a placa de cobertura.
• Feche cada conector M12 no scanner do laser de
segurança com um conector de cabo macho ou uma
tampa de proteção.
- Torque de aperto para conexão:
0,4 a 0,6 N•m (3,54 a 5,31 lb•pol.)
- Torque de aperto para tampas de proteção:
0,6 a 0,7 N•m (5,31 a 6,19 lb•pol.)
• Monte a cobertura óptica.

IMPORTANTE

Conecte cuidadosamente o plugue do sistema. Não o
force. Os contatos podem quebrar ou dobrar se for
usada muita força.

O grau de proteção do gabinete IP65 somente é válido
se o scanner do laser de segurança estiver fechado e o
plugue do sistema estiver montado.
• Monte o plugue do sistema e a placa de cobertura.
• Feche cada conector M12 no scanner do laser de
segurança com um conector de cabo macho ou uma
tampa de proteção.
- Torque de aperto para conexão:
0,4 a 0,6 N•m (3,54 a 5,31 lb•pol.)
- Torque de aperto para tampas de proteção:
0,6 a 0,7 N•m (5,31 a 6,19 lb•pol.)
• Monte a cobertura óptica.
Conecte cuidadosamente o plugue do sistema. Não o
force. Os contatos podem quebrar ou dobrar se for
usada muita força.

Substitua o scanner do laser de segurança sem o plugue
do sistema
1.

1.
2.
3.

ATENÇÃO: Perigo devido à falta de eficiência do dispositivo de
proteção.
Pessoas e partes do corpo a serem protegidas podem não ser
reconhecidas se não forem observadas.
Se uma configuração inadequada for salva no plugue do
sistema, o estado perigoso não é encerrado ou não é
encerrado a tempo.
Após a substituição:
• Verifique se o mesmo plugue do sistema ou um plugue do
sistema com a mesma configuração é usado.
• Confirme se o scanner do laser de segurança está alinhado
corretamente.

IMPORTANTE

Substitua o scanner de laser de segurança
completamente

Certifique-se de que o ambiente esteja limpo e livre de
névoa, umidade e poeira.
Solte os parafusos do plugue do sistema e remova o
plugue do sistema do scanner do laser de segurança que
não está funcionando.
Solte os parafusos de montagem e remova o scanner do
laser de segurança que não está funcionando.
Monte o plugue do sistema no novo scanner do laser de segurança,
consulte Substitua o plugue do sistema.
Monte o novo scanner do laser de segurança, consulte Montagem direta na
página 2.
Verifique a eficiência do scanner do laser de segurança SafeZone 3.
Consulte a publicação 442L-UM008 para mais informações.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Certifique-se de que o ambiente esteja limpo e livre de
névoa, umidade e poeira.
Desconecte os cabos de conexão do plugue do sistema.
Se necessário, mova o scanner do laser de segurança para
um local limpo.
Solte os parafusos do plugue do sistema que não está
funcionando e remova-o do scanner do laser de segurança.
Insira cuidadosamente o novo plugue do sistema no slot de montagem
adequado do scanner do laser de segurança.
Rosqueie o plugue do sistema com os parafusos prisioneiros. O torque de
aperto é de 2,25 a 2,75 N•m (19,9 a 24,3 lb•pol).
Reconecte os cabos de conexão ao plugue do sistema.
Realize o comissionamento novamente. Tome um cuidado especial para
realizar todas as verificações minuciosas descritas. Consulte a publicação
442L-UM008 para mais informações.
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Suporte Rockwell Automation
Use estes recursos para acessar as informações de suporte.
Centro de suporte técnico

Encontre ajuda em vídeos tutoriais, perguntas frequentes, chats, fóruns de usuários e notificações
de atualização de produtos.

rok.auto/support

Knowledgebase
Números de telefone do suporte técnico local
Literature Library
Product Compatibility and Download Center
(Centro de download e compatibilidade de
produtos - PCDC)

Acesse artigos da Knowledgebase.

rok.auto/knowledgebase

Localize o número de telefone do seu país.

rok.auto/phonesupport

Encontre instruções de instalação, manuais, folhetos e publicações de dados técnicos.

rok.auto/literature

Faça o download do firmware e os arquivos associados (como Add-on Profile, EDS e DTM) e acesse as rok.auto/pcdc
notas da versão do produto.

Comentários sobre a documentação
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.

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, expanding human possibility, Guardmaster, Rockwell Automation e SafeZone são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP é uma marca comercial da ODVA, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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