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Computadores industriais para áreas classificadas
Resumo das alterações
Esta publicação contém informações novas e atualizadas, conforme indicado nesta tabela.

Precauções de instalação
Leia e siga estas precauções antes de instalar o computador.

Informações ambientais e sobre o gabinete

Envio ou transporte do computador 27
Especificações técnicas 27
Recursos adicionais 30
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5

Substituição de IEC por IECEx no terceiro marcador abaixo de “Para todos os modelos sem tela” 5
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Substituição de “hífem” por 900 mA na linha de portas USB para o código de catálogo 6181X-12P2SWX1DC. 29

ATENÇÃO: Este equipamento deve ser usado em um ambiente industrial de grau de poluição 2, 
em aplicações de sobretensão de Categoria II (como definido na IEC 60664-1), em altitudes de até 
2.000 m (6.561 pés) sem redução de capacidade.

Esse equipamento é considerado um equipamento industrial de Grupo 1, Classe A de acordo com a 
IEC/CISPR 32 e a ABNT NBR IEC/CISPR 32. Sem as precauções adequadas, pode haver possíveis 
dificuldades com a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes devido a distúrbios 
conduzidos e irradiados.

O equipamento deve ser montado em painel ou ser do tipo aberto e instalado em um gabinete 
acessível somente para ferramentas, adequado ao ambiente.

Todos os computadores com tela integrada 6181X-12 são enviados com uma moldura vedada para 
atender às classificações especificadas quando montados em um painel ou gabinete com uma 
classificação equivalente. Para obter mais informações sobre essas classificações, consulte Áreas 
classificadas na página 4.

Além desta publicação, consulte:
• Publicação 1770-4.1, Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, para ver 

mais requisitos de instalação
• ABNT NBR IEC 60529, NEMA 250, UL 50 e IEC 60529, conforme aplicável à sua região, para obter 

explicações sobre os graus de proteção fornecidos pelos gabinetes
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Computadores industriais para áreas classificadas
Diretriz da União Europeia
Este computador cumpre os requisitos da Diretriz da União Europeia quando instalado dentro da 
União Europeia ou em regiões da AEE e tiver a etiqueta CE. Uma cópia da declaração de 
conformidade está disponível em rok.auto/certifications.

Para cumprir com EN 55024 e EN 55032, use os seguintes tipos de cabo.

Instalação em área externa
Ao usar um computador com tela integrada 6181X em áreas externas, considere o seguinte para 
maximizar a vida em campo da moldura frontal e da tela:

• Selecione um gabinete adequado
• Orientação do computador

As radiações ultravioletas (UV) e infravermelha podem reduzir a vida útil em campo de qualquer 
dispositivo eletrônico. Embora os materiais usados nas molduras do computador forneçam vida útil 
mais longa, ela pode ser estendida pela instalação correta. A radiação ultravioleta (UV) do sol faz com 
que todos os plásticos desbotem ou amarelem e tornem-se quebradiços com o passar do tempo. Evitar a 
exposição a longo prazo à luz solar direta ajuda a proteger a frente do computador da exposição direta à 
radiação UV e aumenta bastante a vida útil em campo.

A Rockwell Automation vende uma blindagem contra o sol (código de catálogo 
6189X-SUNSHIELD) para computadores com tela integrada 6181X. Ao instalar uma blindagem 
contra o sol que feche sobre a tela, a temperatura entre a blindagem contra o sol e a tela 
não pode exceder a temperatura máxima da tela, que é de 55 °C (131°F). Ventile apropriadamente 
todas as blindagens contra o sol para evitar calor excessivo na tela do computador.

Use ventiladores de agitação ou resfriamento ativo em grandes altitudes e locais de alta temperatura 
ambiente para manter a temperatura interna do gabinete abaixo de 70 °C (158 °F). Use um aquecedor 
em instalações em que a temperatura ambiente esteja abaixo de -20 °C (-4 °F).

Se possível, evite colocar o computador no lado sul (norte no hemisfério sul) ou oeste do gabinete. Isso 
reduz o aumento do calor por causa da carga solar durante a parte mais quente do dia.

Monte o computador verticalmente para minimizar a carga solar na tela. Não monte o computador em 
um gabinete inclinado se ele estiver exposto à luz solar direta.

ATENÇÃO: Para cumprir com a EN 55024 e EN 55032, use os seguintes tipos de cabo:

• Os cabos USB devem ter menos de 3 m (9,84 pés) de comprimento
• Todos os cabos de E/S, exceto os cabos Ethernet, devem ser usados em ambientes fechados
• Todos os cabos de E/S, exceto os cabos Ethernet, não podem sair do prédio em nenhum ponto e não 

podem se conectar diretamente com cabos fora do prédio.

Tipo de cabo Atributo requerido Tipo de cabo Atributo requerido

LAN Blindado ou não blindado DVI Blindado

USB Blindado DP Blindado

RS-232 serial Blindado Alimentação CC Não blindado

IMPORTANTE A blindagem contra o sol aprovada pela Rockwell Automation (código de catálogo 
6189X-SUNSHIELD) deve ser usada se o computador for exposto à luz solar direta.
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Áreas classificadas
Este equipamento é adequado para as categorias desses locais.

IMPORTANTE Os computadores 6181X podem ser usados apenas em áreas não classificadas em qualquer 
região de conformidade com a Eurásia.

Modelo do 
computador Códigos de catálogo Região Classificação Faixa de temperatura
Sem tela 
integrada

6181X-00N2SW71DC, 
6181X-00N2SWX1DC

Estados Unidos Classe IN Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 70 °C
(-4 °F < Ta < 158 °F)Classe I, Zona 2, IIC, T4

Canadá Classe I Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4

Classe I, Zona 2, IIC, T4

Europa (ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc,
DEMKO 19 ATEX 2274 X

Global/IECEx Ex ec IIC T4 Gc, IECEx UL 19.0091 X

INMETRO Ex ec IIC T4 Gc, UL-BR 19.1305 X

Tela 
(12 pol.)

6181X-12P2SWX1DC Estados Unidos Classe I Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4
Classe II Divisão 2, Grupos F, G T6
Classe III Divisão 1 T6

-20 °C < Ta < 55 °C
(-4 °F < Ta < 131 °F) 
(lado da tela)

-20 °C < Ta < 70 °C 
(-4 °F < Ta < 158 °F) 
(parte traseira)

Classe I, Zona 2, IIC, T4
Classe II Zona 22, IIIB, T70 °C

Canadá Classe I Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4
Classe II Divisão 2, Grupos F, G T6
Classe III Divisão 1 T6

Classe I, Zona 2, IIC, T4
Classe II Zona 22, IIIB, T70 °C

Europa (ATEX) II 3 GD, Ex ec IIC T4 Gc IP66,
Ex tc IIIC T70 °C Dc IP66, 
DEMKO 19 ATEX 2274 X

Global/IECEx Ex ec IIC T4 Gc IP66, 
Ex tc IIIC T70 °C Dc IP66,
IECEx UL 19.0091 X

INMETRO Ex ec IIC T4 Gc IP66,
Ex tc IIIC T70 °C Dc IP66,
UL-BR 19.1305 X

Tela 
(12 pol.)

6181X-12A2SW71DC, 
6181X-12A2SWX1DC

Estados Unidos Classe I Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 55 °C
(-4 °F < Ta < 131 °F) 
(lado da tela)

-20 °C < Ta < 70 °C 
(-4 °F < Ta < 158 °F) 
(parte traseira)

Classe I, Zona 2, IIC, T4

Canadá Classe I Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4

Classe I, Zona 2, IIC, T4

Europa (ATEX) II 3 GD, Ex nA nC IIC T4 Gc IP66,
Ex tc IIIC T135 °C Dc IP66, DEMKO 
17 ATEX 1851 X

Global/IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc IP66, 
Ex tc IIIC T135 °C Dc IP66,
IECEx UL 17.0024 X
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As seguintes condições para uso seguro são aplicáveis no ATEX, IECEx e INMETRO
Para todos os modelos sem tela integrada (Códigos de catálogo 6181X-00N2SW71DC e 
6181X-00N2SWX1DC).

• O equipamento deve ser usado apenas em uma área que não exceda o Grau de poluição 2, 
como definido na EN/IEC 60664-1, conforme aplicável à sua região.

• O equipamento deve ser instalado em um gabinete certificado pelo INMETRO/ATEX/
IEC Zona 2 (mínimo) que ofereça um grau de proteção não inferior a IP54 e seja 
acessível apenas com o uso de uma ferramenta.

• A proteção contra transientes deve ser fornecida em um nível que não exceda 140% do 
valor da tensão nominal de pico nos terminais de alimentação do equipamento.

• Os computadores sem tela integrada foram avaliados para uso com um cartão adicional 
PCI Express (PCIe) ou PCI.

• As placas de expansão PCIe e PCI devem ser classificadas como Zona 2 ATEX/IECEx/
INMETRO, T4 (máximo), 4 W (máximo), 90 ° C (194 ° F) (mínimo) à temperatura 
ambiente.

• A faixa de temperatura ambiente do gabinete interno é de -20 °C a +70 °C (-4 °F a 
+158 °F).

Para todos os modelos com tela integrada (Códigos de catálogo 6181X-12A2SW71DC, 
6181X-12A2SWX1DC e 6181X-12P2SWX1DC).

• O equipamento deve ser usado apenas em uma área que não exceda o Grau de poluição 2, 
como definido na EN/IEC 60664-1, conforme aplicável à sua região.

• Para o EPL Gc, o equipamento deve ser instalado em um gabinete certificado pelo 
INMETRO/ATEX/IEC Zona 2 (mínimo) que ofereça um grau de proteção não 
inferior a IP54 e seja acessível apenas com o uso de uma ferramenta.

• Para o EPL Dc, o equipamento deve ser instalado em um gabinete certificado pelo 
INMETRO/ATEX/IEC Zona 22 (mínimo) que ofereça um grau de proteção não 
inferior a IP64 e seja acessível apenas com o uso de uma ferramenta.

• A proteção contra transientes deve ser fornecida em um nível que não exceda 140% do 
valor da tensão nominal de pico nos terminais de alimentação do equipamento.

• A temperatura ambiente (externa ao gabinete) é de -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F) e a 
temperatura ambiente do gabinete interno é de -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)

• Os computadores com tela integrada com uma touchscreen resistiva (códigos de catálogo 
6181X-12A2SW71DC e 6181X-12A2SWX1DC) foram avaliados para uso com uma 
placa de expansão PCI Express (PCIe).

• O computador com tela integrada com touchscreen PCAP (Código de catálogo 
6181X-12P2SWX1DC) foi avaliado para uso com um cartão adicional PCIe ou PCI.

• As placas de expansão PCIe e PCI devem ser classificadas como Zona 2 ATEX/IECEx/
INMETRO, T4 (máx), 4 W (máx), 90 °C (194 °F) (mín) à temperatura ambiente.

• Para manter a classificação IP66 do equipamento, ele deve ser montado em um gabinete 
com uma classificação IP equivalente.

• Para minimizar o risco de descarga eletrostática, limpe a tela apenas com um pano úmido.
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Condições para uso seguro em áreas classificadas da América do Norte
As declarações a seguir se aplicam a computadores usados em uma área classificada da América do 
Norte.

Superfícies quentes

Local de acesso restrito
Verifique se os locais de acesso restrito para o equipamento atendem a estas condições:

• O acesso é permitido apenas ao pessoal de manutenção ou a usuários que tenham sido 
instruídos sobre as razões das restrições para um local e sobre quaisquer precauções a 
serem tomadas.

• O acesso é feito por meio da utilização de uma ferramenta, uma fechadura e chave ou 
outros meios de segurança controlados pela autoridade responsável pelo local.

Opções do computador
Esta tabela resume as opções disponíveis para computadores industriais em áreas classificadas. 
Um resumo comparativo das funcionalidades dos computadores encontra-se em Especificações 
técnicas na página 27.

ADVERTÊNCIA: Risco de explosão
• Não conecte ou desconecte o dispositivo ou qualquer equipamento periférico, a não ser que a 

alimentação esteja desligada e a área seja conhecida como não classificada.
• Os equipamentos periféricos devem ser adequados para o local onde são utilizados.
• Nos EUA, toda a fiação deve estar de acordo com os métodos de fiação Classe I, Divisão 2 do 

Artigo 501 do Código Elétrico Nacional e em conformidade com a autoridade competente.
• No Canadá, toda a fiação deve estar de acordo com a Seção 18-1J2 do Código Elétrico 

Canadense e em conformidade com a autoridade competente.
• Em aplicações finais, conecte adequadamente estes dispositivos ao terra usando o parafuso 

de aterramento do terminal no rack do computador.
• As placas de expansão PCIe e PCI devem ser classificadas como Classe I, Divisão 2, T4 (máx), 

4 W (máx), 90 °C (194 °F) (mín) à temperatura ambiente.

IMPORTANTE A blindagem contra o sol aprovada pela Rockwell Automation (Código de catálogo 
6189X-SUNSHIELD) deve ser usada se o computador for exposto à luz solar direta.

Cód. cat. Modelo Série
Tamanho 
do visor

Tela 
touchscreen

Sistema operacional 
Windows

6181X-00N2SW71DC NDM H – 7 Professional 64 bits SP1

6181X-12A2SW71DC 1200XT 12,1 pol. Resistiva

6181X-00N2SWX1DC NDM – 10 IoT Enterprise 64 bits

6181X-12A2SWX1DC 1200XT
12,1 pol.

Resistiva

6181X-12P2SWX1DC PCAP(1)

(1) A touchscreen PCAP é compatível com a operação multitoque.
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Esta tabela mostra quais acessórios estão disponíveis para computadores industriais em áreas 
classificadas.

Você pode consultar uma lista atual de acessórios e peças de reposição em https://
ab.rockwellautomation.com/Computers/Hazardous-Location-Display-Computers#selection.

Sistemas operacionais
Os seguintes sistemas operacionais licenciados pela Microsoft® estão disponíveis:

• Windows® 7 Professional (64 bits), SP1
• Windows 10 Internet of Things (IoT) Enterprise (64 bits)

Essas unidades de estado sólido são personalizadas para acomodar as propriedades únicas delas da 
seguinte maneira:

• Sem arquivo de paginação
• A recuperação do sistema está desabilitada por padrão

Para obter uma cópia de uma imagem do sistema de fábrica, acesse o 
Centro de downloads e compatibilidade de produtos (PCDC) da Rockwell Automation 
em https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx.

Antes de começar
Antes de desembalar o computador, inspecione a embalagem de remessa quanto a danos. Se 
houver danos visíveis, entre em contato imediatamente com o remetente e solicite assistência. 
Caso contrário, continue a desembalar.

Mantenha a embalagem original no caso de precisar devolver o computador para reparo ou 
transportá-lo para outro local. Use as caixas interna e externa da embalagem para ter proteção 
adequada para a devolução do computador para assistência.

Cód. cat. Descrição

6189X-MCLPS Substituição dos clips de montagem (10)

6189X-16GDDR3 Memória RAM DDR3 de 16 GB para temperatura estendida

6189V-CFSSD8GB Cartão CompactFlash, unidade de estado sólido (SSD) de célula de nível 
único (SLC) de 8 GB

6189V-CFSSD16GB Cartão CompactFlash, SSD SLC de 16 GB

6189X-128GBSSD SSD de célula multinível (MLC) de 128 GB

6189X-256GBSSD SSD de célula multinível (MLC) de 256 GB

6189X-PCIRISER Placa riser PCIe x1 a PCI(1)

(1) Esse cartão pode ser usado somente nos códigos de catálogo 6181X-00N2SW71DC, 6181X-00N2SWX1DC e 
6181X-12P2SWX1DC.

6189X-SUNSHIELD Proteção contra o sol
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Lista de peças
O computador vem com esses itens.

Diretrizes de instalação
Siga estas orientações para certificar-se de que seu computador fornece serviço com excelente 
confiabilidade:

• O local de instalação deve ter energia suficiente.
• Verifique se os cabos de alimentação CC atendem a estes requisitos:

• Em ambientes secos, cargas estáticas podem desenvolver-se facilmente. O aterramento 
adequado do computador ajuda a reduzir descargas estáticas, o que pode causar choque e 
danificar componentes eletrônicos.

• O gabinete deve permitir espaço suficiente em torno das entradas e saídas de ar para 
fornecer a circulação necessária para resfriamento. Consulte Requisitos de espaço de 
montagem na página 10 para obter mais informações. Nunca permita que as passagens de 
ar fiquem obstruídas.

Item Descrição

Hardware • Parafusos com ilhós para montagem de computadores sem tela integrada
• Presilhas para montagem de computadores com tela integrada

Documentos • Esta publicação
• Gabarito de recorte para computadores industriais 6181P e 6181X, 

publicação 6181P-DS002(1)

• Relatório de teste da produção

(1) Acompanham apenas computadores com tela integrada.

Atributo Requisito

Material do cabo Cobre trançado, isolamento de no mín 90 °C (194 ° F)

Bitola
• Para conectar ao borne de entrada de 

alimentação CC
• Para conectar ao terra

• 0,823 a 2,08 mm2 (18 a 14 AWG)
• 1,5 mm2 (16 AWG) ou maior(1)

(1) Use um fio terra com uma cor de isolamento permitida pela autoridade local de inspeção.

Classificação da temperatura do cabo, mín 76 °C (169 °F)

Valores de torque
• Para os parafusos do borne de entrada de 

alimentação CC
• Para o parafuso de aterramento funcional

• 1,36 N•m (12 lb•pol.)
• 1,47 N•m (13 lb•pol.)
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Computadores industriais para áreas classificadas
• A temperatura do ar ambiente não deve ultrapassar a temperatura em operação máxima 
indicada em Especificações ambientais na página 29. Considere usar um ventilador, 
trocador de calor ou ar-condicionado fornecido pelo usuário para o calor gerado por 
outros dispositivos no gabinete.

• A umidade relativa do ar ambiente não deve ultrapassar os limites indicados em 
Especificações ambientais na página 29 e deve evitar a condensação.

• O gabinete ou tampa deve sempre permanecer no lugar durante a operação. A tampa 
protege contra altas tensões dentro do computador e inibe emissões de radiofrequência 
que possam interferir com outros equipamentos.

• Quando montado, o computador não pode ser inclinado da vertical.

DICA O ar quente sobe. A temperatura na parte superior do gabinete frequentemente é 
mais alta que em outras partes do gabinete, o que é provável se o ar não estiver 
circulando.

IMPORTANTE O computador pode operar em uma faixa de extremos. Se você operar continua-
mente o computador em sua mais alta temperatura nominal, a vida útil de qual-
quer dispositivo eletrônico será encurtada, inclusive da touchscreen e do painel 
de LCD.

55 °C (131 °F) máx.
gabinete externo

70 °C (158 °F) máx. 
gabinete interno

Local de acesso 
restrito

Computador sem tela integradaComputador com tela integrada

70 °C (158 °F) máx. 
gabinete interno

Computadores com tela integrada Computador sem tela integrada

Parte superior

Parte inferior 
(portas de E/S)

Parte superior
Parte inferior 

(portas de E/S)

Vertical
(0° de inclinação)

Parte superior

Parte inferior 
(portas de E/S)

Vertical
(0° de inclinação)

Touchscreen PCAP Touchscreen resistiva
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Requisitos de espaço de montagem

Espaços mínimos (modelo com tela mostrado)

IMPORTANTE Por causa do autoaquecimento, não opere o computador em um gabinete usando 
os espaços mínimos, a não ser que haja ventilação adequada ou sejam usados outros 
métodos para baixar a temperatura dentro do gabinete.

Deixe espaço suficiente para instalar ou remover componentes periféricos, 
como unidades internas.

A dimensão mínima necessária para o gabinete (AxLxP) é de 403 x 497 x 154 mm 
(15,87 x 19,57 x 6,06 pol.).

Direita e esquerda têm como referência a vista do computador de dentro de 
um gabinete.

Item Descrição Valor

1 Parte superior 50 mm (2 pol.)

2 Direita (para fluxo de ar) 50 mm (2 pol.)

3 Traseira 50 mm (2 pol.)

4 Esquerda (para fluxo de ar e acesso ao drive) 127 mm (5 pol.)

5 Parte inferior (para acesso à porta de E/S e 
ventilação)

102 mm (4 pol.)

4

5

3

1
2

Direção do fluxo de ar
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Computadores industriais para áreas classificadas
Dimensões do computador
Avalie as dimensões do computador para estimar o espaço necessário para instalação do 
computador.

Computadores sem tela integrada

1.6 
(0.06)

190.5 
(7.5)

83.4 
(3.28)57.5

(2.26)335.3 (13.2)

320.2 (12.61)

238.2 
(9.37)

16.4 
(0.65)

16.4
(0.65)

87.1 
(3.43)

87.1 
(3.43)

87.1 
(3.43)

251 
(9.88)

As dimensões são em mm (pol.)
Publicação da Rockwell Automation 6181X-IN002D-PT-P - Fevereiro 2020 11



Computadores industriais para áreas classificadas
Computadores com tela integrada

115 (4.53)
349 (13.74)

101.3 (4)

75.4 (2.97)
14.5 (0.57)

320 (12.6)

251 
(9.88)

279 
(10.98)

115 (4.53)

As dimensões são em mm (pol.)

349 (13.74)

101.3 (4)

75.4 (2.97)
14.5 (0.57)

251 
(9.88)

279 
(10.98)

Touchscreen resistiva

Touchscreen PCAP
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Ferramentas para instalação do computador
Essas ferramentas são necessárias para a instalação do computador:

• Chave de fenda em cruz (phillips) nº 2 
• Ferramentas de recorte do painel (para montagem em painel)
• Furadeira, broca e macho M4 (para montagem na parede)
• Pulseira antiestática

Instalar o computador
Os computadores suportam estas opções de montagem:

• Montagem em painel (modelos de computador com tela integrada)
• Montagem na parede (modelos de computador sem tela integrada)

Orientações para montagem em painel 
Observe estas orientações ao instalar o computador em um painel:

• Remova toda a alimentação elétrica do painel antes de fazer o recorte.
• Verifique se há espaço adequado atrás do painel. Para obter informações específicas, 

consulte Requisitos de espaço de montagem na página 10.
• Corte os painéis de suporte conforme as especificações antes da instalação. Tenha 

cuidado para que detritos de metal não entrem nos componentes já instalados no painel.
Os painéis de suporte devem ter pelo menos bitola 16 para vedação adequada contra 
água e poeira e devem fornecer suporte adequado. As ferramentas de montagem 
fornecidas acomodam espessuras de painel entre as bitolas 16 a 6 ou 1,6 a 6 mm 
(0,064 a 0,24 pol.). Verifique se a área ao redor do recorte do painel está limpa.

Dimensões do recorte do painel
O gabarito de recorte de computadores industriais 6181P e 6181X, publicação 6181P-DS002, 
é enviado com todos os computadores com tela integrada 6181X.

Os computadores com tela integrada devem ser montados para alcançar estas dimensões de 
recorte do painel.

ATENÇÃO: Obedeça a essas orientações para evitar ferimentos pessoais ou danos aos 
componentes do painel.

Códigos de catálogo Dimensões do recorte (A x L), aprox.

6181X-12A2SW71DC,
6181X-12A2SWX1DC,
6181X-12P2SWX1DC

254 x 324 mm (10 x 12,76 pol.)
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Montar o computador com tela integrada em um painel
Use as presilhas fornecidas para fixar o computador com tela integrada ao painel.

Siga estas etapas para fixar o computador com tela integrada em um painel.

1. Desenergize o painel.

2. Verifique se a superfície do painel em torno da área a ser cortada está limpa e livre de 
detritos.

3. Corte uma abertura no painel usando as dimensões de recorte do painel apropriadas.

4. Verifique se a junta de vedação está posicionada corretamente no computador.

Essa junta forma uma vedação do tipo compressão. Não use produtos para vedação.

5. Coloque o computador no recorte do painel.

6. Deslize os clips nos orifícios na parte superior, inferior e laterais do computador.

7. Aperte manualmente os clips em torno da moldura de acordo com esta sequência de 
aperto.

8. Repita este processo ao menos três vezes até que os clips estejam apertados manualmente 
e a junta esteja comprimida uniformemente contra o painel.

Códigos de catálogo Clips (qtd.) Cód. cat. Descrição
6181X-12A2SW71DC, 10 6189X-MCLPS Substituição dos clips de montagem (10)
6181X-12A2SWX1DC,
6181X-12P2SWX1DC

ATENÇÃO: Tome precauções para que detritos de metal não entrem em componentes 
que já estejam instalados no painel para evitar ferimentos pessoais ou danos aos 
componentes do painel.

5

4

3

6

9 1 10

8 2 7

Aperto manual e sequência de torque
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9. Aperte os clips com um torque de 1,35 N•m (12 lb•pol.) usando a sequência de torque 
acima e certificando-se de não apertar em excesso.

10. Repita esse processo ao menos três vezes até que os clips estejam com o torque adequado, 
certificando-se que a junta esteja comprimida uniformemente contra o painel.

Monte o computador sem tela em uma parede
Use os quatro parafusos fornecidos para fixar o computador sem tela em uma parede de metal, 
como um painel de aço em uma sala de equipamentos ou um gabinete.

Siga estas etapas para montar um computador sem tela integrada.

1. Verifique se a alimentação está desconectada.

2. Depois de decidir onde montar o computador, faça furos na parede para acomodar os 
quatro parafusos com cabeça em forma trapezoidal M4 fornecidos.

A ilustração mostra os locais dos orifícios de montagem com dimensões em mm (pol.).

3. Fixe os dois parafusos fornecidos com anel de isolamento às posições 1 e 2.

4. Monte o computador na parede.

5. Fixe os dois parafusos restantes com anel de isolamento às posições 3 e 4.

6. Aperte até um torque apropriado para o parafuso e o material da parede.

O torque recomendado em aço é de 1,13 a 1,36 N•m (10 a 12 lb•pol.).

ATENÇÃO: Aperte os clips até o torque especificado para fornecer uma vedação 
apropriada e ajudar a prevenir danos ao computador. A Rockwell Automation não se 
responsabiliza por danos causados por água ou produtos químicos ao computador ou a 
outros equipamentos dentro do gabinete devido à instalação incorreta.

IMPORTANTE Não monte o computador sem tela em uma superfície horizontal.

335.3 (13.2)

190.5 
(7.5)

43

21
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Recursos de hardware
Esta seção mostra os recursos de hardware dos computadores industriais para áreas classificadas. 
Um computador com tela integrada com touchscreen resistiva é mostrado para fins ilustrativos.

Item Componente Item Componente

1 Painel de LCD (apenas em modelos com 
tela integrada)

8 Interruptor

2 SSD MLC de 128 GB 9 Borne de entrada de alimentação CC

3 Tampa traseira 10 Parafuso de aterramento funcional

4 Slot de cartão CompactFlash (CF) Tipo II(1)

(1) As portas USB e o slot de cartão CF inferior são intercambiáveis, mas somente em áreas não classificadas. Para obter mais informações sobre o uso 
adequado dessas portas, consulte Instalação em área externa na página 3.

11 4 portas USB 3.0(1)

5 Portas seriais COM (RS-232), 2 12 Porta DVI-D

6 Portas LAN 1 GB (RJ45), 2 13 DisplayPort

7 Tampa do slot do cartão riser PCIe

1

3

2

4 5 6 7

13 11 10 9 812
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Conectar a alimentação 
Computadores com e sem tela integrada possuem um borne de entrada de alimentação CC para 
conexão a uma alimentação de 18 a 32 Vcc.

Opere o computador em um ambiente industrial ou de sala de controle, que usa alguma forma de 
isolamento da alimentação da rede pública de baixa tensão.

A opção de alimentação CC suporta operação a partir de fontes de alimentação de tensão 
extrabaixa de segurança (SELV).

A fonte de alimentação é protegida internamente contra polaridade reversa.

Siga estas etapas para conectar o computador a uma fonte de alimentação CC.

1. Desligue o interruptor ou disjuntor principal.

2. Verifique se os cabos de alimentação CC atendem aos requisitos da tabela em Diretrizes 
de instalação na página 8.

3. Prenda os cabos de alimentação CC ao borne apertando os parafusos do borne com o 
valor de torque listado na tabela em Diretrizes de instalação na página 8.

ATENÇÃO: Quando você liga a energia do computador pela primeira vez, ocorrem estas ações:

• O ajuste de parâmetro padrão da BIOS inicia automaticamente após o computador ser ligado a 
uma fonte de alimentação.

• Você deve ler e aceitar um procedimento de Configuração do usuário final para computadores 
com um sistema operacional Windows.

Não desconecte a alimentação do sistema antes de concluir o procedimento de instalação do 
Windows. Desligar a alimentação durante esse procedimento pode resultar em uma imagem de 
sistema corrompida.

ATENÇÃO: Forneça o circuito do computador com a sua própria desconexão. Use uma fonte de 
alimentação ininterrupta (UPS) para ajudar a proteger contra falha de alimentação inesperada ou 
surtos de alimentação.

Sempre desligue o sistema operacional Windows antes de desconectar a energia do computador 
para minimizar falhas do sistema operacional e degradação do desempenho.

ATENÇÃO: Use uma fonte de alimentação de tensão extrabaixa de segurança (SELV) isolada e não 
aterrada como alimentação para o computador. Essa fonte de alimentação fornece proteção para 
que, em condições normais e de falha única, a tensão entre os condutores e o terra funcional/terra 
de proteção não exceda um valor seguro.

IMPORTANTE Uma conexão de terra funcional é requerida para compatibilidade eletromagnética.

-V +V
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4. Fixe o cabo terra ao parafuso de aterramento funcional usando um conector anel.

Aperte o parafuso de aterramento funcional ao computador com o valor de torque 
listado na tabela em Diretrizes de instalação na página 8.

5. Aplique alimentação de 18 a 32 Vcc ao computador.

Conectar a uma rede
Os computadores têm duas portas LAN de 1 GB. Os computadores se conectam a uma rede 
Ethernet usando um cabo Ethernet de par trançado CAT5 ou melhor com conectores RJ45.

IMPORTANTE Ao usar o parafuso de aterramento funcional, conecte o computador ao terra 
usando o medidor de fio listado na tabela em Diretrizes de instalação na página 8.

ADVERTÊNCIA: Ao conectar um cabo LAN, verifique se o cabo está totalmente inserido na porta 
LAN e a trava está engatada. Não fazer isso pode resultar em um arco elétrico que pode causar 
uma explosão em uma área classificada.

IMPORTANTE Para ajudar a prevenir a degradação do desempenho da comunicação Ethernet, não sujeite o 
computador ou cabos à radiação extrema ou ruído conduzido de alta frequência.

Em ambientes industriais, o roteamento adequado do cabo e condicionamento da 
alimentação são necessários para comunicação Ethernet. A Rockwell Automation recomenda 
que você roteie todo o cabo Ethernet através de eletroduto de metal exclusivo. Para aumentar 
a confiabilidade de desempenho, instale filtros de anel de ferrite nas extremidades do cabo.

Conector 
anel

Parafuso de aterra-
mento funcional
18 Publicação da Rockwell Automation 6181X-IN002D-PT-P - Fevereiro 2020



Computadores industriais para áreas classificadas
Acessórios e peças de substituição
Você pode consultar uma lista atual de acessórios e peças de reposição em https://
ab.rockwellautomation.com/Computers/Hazardous-Location-Display-Computers#selection.

Revise as especificações de um novo componente antes de instalá-lo para verificar se 
é compatível com o computador. Registre o modelo e o número de série e qualquer outra 
informação pertinente sobre os componentes novos para consulta futura.

Precauções de tensão
Os computadores contêm tensões em linha. Desconecte toda a alimentação do computador antes 
de instalar ou remover os componentes.

Precauções quanto à descarga eletrostática

Siga estas precauções:

• Mantenha peças sensíveis a eletrostática em seus contêineres até que cheguem à área de 
trabalho indicada, livre de estática.

• Cubra a área de trabalho indicada com material dissipador de estática aprovado: 
– Use uma pulseira antiestática conectada à superfície de trabalho.
– Use ferramentas e equipamentos aterrados adequadamente.

• Deixe a área de trabalho designada sem materiais não condutores, como peças auxiliares 
de montagem de plástico comuns e embalagens de espuma.

• Evite contato com pinos, condutores ou circuitos.
• Sempre segure componentes com uma placa de circuito impresso (PCB) por suas bordas 

e coloque-o com o lado de montagem para baixo.
• Para minimizar o risco de descarga eletrostática, limpe as telas apenas com um pano 

úmido.

IMPORTANTE Recomendamos que você use somente acessórios e peças de reposição aprovados pela 
Allen-Bradley®.

PERIGO DE CHOQUE: Desconecte toda a alimentação do computador antes de remover os 
componentes.

Falha em desconectar a alimentação pode resultar em choque elétrico grave em indivíduos ou 
dano causado por descarga eletrostática (ESD) ao computador e aos componentes.

ATENÇÃO: A descarga eletrostática (ESD) pode danificar microcircuitos ou dispositivos sensíveis 
à estática.

• Desligue toda a alimentação antes de trabalhar no computador, conforme detalhado em 
Precauções de tensão na página 19.

• Observe as técnicas adequadas de aterramento e embalagem para ajudar a prevenir danos.
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Pré-configuração

Siga estes passos antes de remover a tampa ou substituir um componente de hardware.

1. Desligue o computador e todos os periféricos conectados a ele.

2. Para evitar a exposição a altos níveis de energia, desconecte todos os cabos das tomadas.

Se necessário, etiquete cada cabo para agilizar a remontagem.

3. Para evitar a exposição a um risco de choque elétrico devido à tensão do anel, desconecte 
os cabos de telecomunicação.

Pós-configuração
Siga estes passos depois de instalar ou remover um componente de hardware.

1. Verifique se todos os componentes estão instalados de acordo com as instruções.

2. Certifique-se de não deixar ferramentas ou peças soltas dentro do computador.

3. Reinstale quaisquer placas de expansão, periféricos e cabos do sistema que tenham sido 
removidos previamente.

4. Reinstale a tampa de acordo com as instruções da página 21.

5. Reconecte todos os cabos externos e a alimentação ao computador.

6. Pressione o interruptor para iniciar o computador.

Ferramentas para substituição de componentes
As ferramentas a seguir são necessárias para substituição do componente:

• Chave de fenda em cruz (phillips) nº 2 
• Pulseira antiestática

IMPORTANTE Ao instalar hardware ou executar procedimentos de manutenção que requeiram acesso a 
componentes internos, recomendamos que primeiro faça backup de todos os dados do 
computador para evitar perdas.

ATENÇÃO: Leia e compreenda todos os procedimentos de instalação e remoção antes de iniciar a 
configuração do hardware do computador.
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Remover a tampa
Para instalar, substituir ou atualizar componentes internos do computador, você deve primeiro 
remover a tampa.

Siga estes passos para remover a tampa traseira.

1. Siga os passos para a Pré-configuração na página 20.

2. Afrouxe os três parafusos que fixam a tampa traseira (A).

3. Abra a tampa (B) e retire-a do rack (C).

4. Depois de ter instalado, substituído ou atualizado os componentes internos do 
computador, reinstale a tampa conforme detalhado em Reinstalar a tampa na página 21.

Reinstalar a tampa
Siga estas etapas para reinstalar a tampa traseira.

1. Siga os passos 1 a 3 para a Pós-configuração na página 20.

2. Prenda novamente a tampa traseira ao rack (D).

3. Feche a tampa (E).

4. Aperte os três parafusos para fixar a tampa traseira (F).

5. Siga os passos 6 e 5 para a Pós-configuração na página 20.

Carregar um cartão CF
Os computadores têm um local para instalar um cartão CompactFlash (CF) Tipo II, que é o slot 
no painel da porta de E/S abaixo das portas seriais. Esse slot é funcionalmente intercambiável, 
mas apenas em uma área classificada. Ele destina-se a ser um slot de dados, mas é reiniciável.

A

B
A

A

C

C

F

E
F

F

D

D
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Consulte Recursos de hardware na página 16 para ver o local do slot para cartão CF.

Siga estas etapas para instalar um cartão CF no slot para cartão CF inferior.

1. Afrouxe o parafuso que prende a tampa do slot do cartão CF (A).

2. Abra a tampa do slot do cartão CF (B).

Se necessário, remova um cartão inserido apertando o botão no lado da dobradiça.

3. Insira o novo cartão CF no slot até que ele esteja firmemente colocado (C).

4. Feche a tampa do slot do cartão CF (D).

5. Aperte o parafuso da tampa do slot do cartão CF (E).

ADVERTÊNCIA: Não conecte ou desconecte componentes, a não ser que a alimentação esteja 
desligada e a área seja conhecida como não classificada.

ADVERTÊNCIA: Use somente os cartões CF com código de catálogo 6189V-CFSSD8GB e 
6189V-CFSSD16GB nos computadores 6181X para áreas classificadas.

A substituição de componentes pode prejudicar a adequação às áreas classificadas.

ADVERTÊNCIA: O slot do cartão CF no lado inferior de todos os modelos do computador pode ser 
trocado durante o funcionamento apenas em área não classificada. Você pode inserir ou remover 
um cartão desse slot enquanto o computador estiver funcionando.

Quando o computador é utilizado em uma área classificada, não insira ou remova um cartão do 
slot de cartão CF da parte inferior, a não ser que a alimentação tenha sido desligada.

ATENÇÃO: Quando inserido adequadamente, mais de 80% do cartão CF entra 
facilmente no slot antes de você encontrar resistência. Se encontrar resistência antes, 
remova o cartão, gire 180° e reinsira.

Não force o cartão no slot ou poderá danificar os pinos do conector.

IMPORTANTE Para computadores em aplicações ATEX e IECEx, o parafuso da tampa do slot do 
cartão CF (etapa E na ilustração) deve ser apertado à mão e verificado se está 
seguro.

C

EA

B D
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Instalar uma placa de expansão

Siga estes passos para instalar uma placa de expansão.

1. Desconecte a alimentação do computador.

2. Remova a tampa traseira do computador conforme detalhado na página 21.

3. Remova o parafuso que fixa a tampa do slot.

Guarde o parafuso para a instalação da placa de expansão.

4. Remova e guarde a tampa do slot.

5. Segure o cartão adicional pelas extremidades e remova-o da embalagem de proteção.

6. Instale uma placa de expansão PCIe ou PCI.

Para um cartão PCIe adicional:
a. Conecte o cartão adicional PCIe ao slot correspondente no cartão riser PCIe 

fornecido de fábrica.
b. Verifique se o cartão adicional está assentado adequadamente no cartão riser.
c. Use o parafuso da tampa do slot para fixar o cartão adicional no slot.

IMPORTANTE Em áreas classificadas, observe o seguinte:

• Os computadores com tela integrada com touchscreen resistiva foram avaliados para uso 
com um cartão adicional PCIe.

• Os computadores com tela integrada com touchscreen PCAP e computadores sem tela 
integrada foram avaliados para uso com placas de expansão PCIe e PCI.

IMPORTANTE Use uma pulseira antiestática conectada à superfície de trabalho e ferramentas e 
equipamentos adequadamente aterrados.

Segure a placa pelas bordas para evitar tocar nos contatos na parte inferior ou nos circuitos.

ATENÇÃO: Não descarte a tampa do slot. Se o cartão adicional for removido no futuro, a 
tampa do slot e seu parafuso deverão ser reinstalados para manter os requisitos de 
acesso da agência.

Cartão riser PCI
Código de catálogo 
6189X-PCIRISER

Cartão riser PCIe
Instalado de fábrica
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Para um cartão PCI adicional:
a. Remova os três parafusos que fixam a bandeja da placa de expansão.

Para localizar os parafusos, consulte a figura no passo e.

b. Remova a bandeja de cartões adicionais.
c. Remova os dois parafusos que conectam a placa riser PCIe fornecida de fábrica à 

bandeja da placa de expansão.

d. Com os dois parafusos que você removeu, conecte um cartão riser PCI (como o 
código de catálogo P6189X-PCIRISER) à bandeja de cartões adicionais.

e. Substitua a bandeja da placa de expansão.

Aperte os três parafusos na ordem mostrada na figura a seguir, para que a placa riser 
PCI fique conectada de modo firme à placa-mãe.

f. Conecte o cartão adicional PCI ao slot correspondente no cartão riser PCI.
g. Verifique se o cartão está assentado adequadamente no slot de cartão riser.
h. Use o parafuso da tampa do slot para fixar o cartão adicional no slot.

7. Conecte os cabos necessários ao cartão adicional.

Consulte a documentação que veio junto com o cartão.

8. Reinstale a tampa do computador conforme detalhado em Reinstalar a tampa na 
página 21.

2

1

3

24 Publicação da Rockwell Automation 6181X-IN002D-PT-P - Fevereiro 2020



Computadores industriais para áreas classificadas
Substituir ou adicionar módulos de memória
Os computadores têm dois slots DDR3 SO-DIMM de canal duplo que comportam até 16 GB 
de memória máxima do sistema.

Orientações de configuração de memória
Siga estas orientações ao substituir ou adicionar memória aos computadores.

Substituir ou adicionar módulos de memória
Siga estes passos para substituir ou adicionar módulos de memória.

1. Siga os passos para a Pré-configuração na página 20.
2. Remova a tampa do computador conforme detalhado em Remover a tampa na 

página 21.
3. Localize os módulos de memória que você deseja substituir.

IMPORTANTE Ambos os slots de memória devem ser preenchidos com módulos de memória da mesma 
capacidade. Todos os computadores 6181X vêm com uma configuração de módulo de 
memória dupla.

Todas as atualizações do módulo de memória na página 7 são enviadas com dissipadores de 
calor. Esses módulos de memória substituem quaisquer configurações de memória 
existentes, incluindo módulos sem dissipadores.

ADVERTÊNCIA: A menos que solicitado de maneira diferente, os computadores 6181X vêm com 
8 GB de memória (2 x 4 GB). Se estiver atualizando para 16 GB de memória (2 x 8 GB), use apenas 
o código de catálogo 6189X-16GDDR3, que é a memória especificamente para uso em áreas 
classificadas. Outros módulos de memória não são aceitáveis para uso em áreas classificadas.

Para evitar instabilidade do sistema, use a mesma marca e número do modelo de memória nos 
dois slots.

Consulte https://ab.rockwellautomation.com/Computers para ver as peças de reposição e os 
acessórios qualificados.

IMPORTANTE Use uma pulseira antiestática conectada à superfície de trabalho e ferramentas e 
equipamentos adequadamente aterrados.

Segure todos os módulos de memória pelas laterais para evitar tocar nos contatos na parte 
inferior ou nos circuitos das placas.

Módulos de memória com dissipadoresMódulos de memória sem dissipadores
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4. Remova os módulos de memória existentes.
a. Use os polegares ou dois dedos para abrir as alavancas de travamento, que liberam 

cada módulo de memória de seu slot para facilitar a remoção. Consulte o passo 5 na 
página 26.

b. Puxe levemente cada módulo de memória para removê-lo de seu slot.
c. Coloque cada módulo de memória sobre uma superfície de trabalho dissipadora de 

estática ou dentro de um saco antiestática.

5. Instalar os novos módulos de memória com dissipadores de calor.
a. Oriente cada módulo de modo que o 

entalhe na sua borda inferior fique 
alinhado com a superfície codificada do 
slot para DIMM.

b. Pressione cada módulo completamente 
para dentro do slot para engatar as 
alavancas de travamento.

6. Reinstale a tampa do computador conforme 
detalhado em Reinstalar a tampa na página 21.

7. Siga os passos para a Pós-configuração na página 20.

Bateria do relógio em tempo real (RTC)
Este computador contém uma bateria de lítio que você não pode substituir. Devolva o 
computador para a Rockwell Automation para substituir a bateria.

Para obter informações sobre devolução, entre em contato com um distribuidor local ou 
representante da Rockwell Automation ou acesse o site de Suporte a produtos e aplicações.

DICA A superfície codificada está fora 
de centro para ajudar o alinha-
mento correto.

A bateria de lítio selada contida nesse computador pode precisar ser substituída durante a vida 
útil do computador.

No fim de sua vida útil, colete a bateria nesse computador separadamente de qualquer lixo 
municipal não selecionado.

Alavanca de 
travamento

Superfície codificada 
do slot para DIMM
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Envio ou transporte do computador
Se for preciso enviar o computador via transportadora comum ou transportá-lo de outra maneira 
para outro local por qualquer razão, primeiro é preciso desinstalá-lo e depois colocá-lo em sua 
embalagem original.

Especificações técnicas
Especificações de hardware e software

ATENÇÃO: Não envie ou transporte o computador quando este estiver instalado em uma 
máquina, painel ou rack. Isto pode danificar o computador. Você deve desinstalar o computador e 
colocá-lo em sua embalagem original antes de enviá-lo. A Rockwell Automation não se 
responsabiliza por qualquer dano a um computador que seja enviado ou transportado enquanto 
estiver instalado em uma máquina, painel ou rack.

Especificação Atributo

6181X-12A2SW71DC, 
6181X-00N2SW71DC, 
6181X-12A2SWX1DC, 
6181X-00N2SWX1DC 6181X-12P2SWX1DC

Hardware Processador Intel® Core™ i3-5010U, dual core de 2,1 GHz/cache de 3 MB/15 W

Memória do sistema
Tipo
Slots
Instalado
Máx

Canal duplo, SO-DIMM DDR3
2
8 GB (2 x 4 GB)
16 GB (2 x 8 GB)

Drive de estado sólido
Instalado
Máx

Unidade MLC no lado do computador
128 GB
256 GB(1)

(1) Consulte Opções do computador na página 6 para ver as unidades SSD e CompactFlash disponíveis.

CompactFlash (CF) 
Slot Tipo II

Unidade SLC™ na parte inferior do computador (inicializável, fornecida vazia)(1)(2)

(2) O slot do cartão CF no lado inferior de todos os modelos do computador pode ser trocado durante o funcionamento apenas em área não classificada.

Slot de expansão 1 PCIe de meio comprimento(3)

(3) Está disponível um cartão PCI (código de catálogo 6189X-PCIRISER) que pode ser usado nos códigos de catálogo 6181X-00N2SW71DC, 
6181X-00N2SWX1DC e 6181X-12P2SWX1DC.

Portas de E/S Porta DP, porta DVI-D, 2 portas seriais COM, 4 portas USB 3.0

Ethernet LAN 2 portas LAN (RJ45), 1 Gb cada

Software Sistemas operacionais Consulte Opções do computador na página 6.
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Especificações da tela

Especificações físicas

Atributo
6181X-12A2SW71DC, 
6181X-12A2SWX1DC 6181X-12P2SWX1DC

Tipo de tela Active Matrix Color TFT Capacitiva projetada (PCAP)

Tela touchscreen Resistiva, filme legível sob luz solar Vidro quimicamente reforçado com 
acabamento fosco para ajudar a reduzir o 
brilho.
Compatível com a operação multitoque de 
10 pontos.

Dimensão da tela (diagonal) 308 mm (12,1 pol.)

Luminância 700 cd/m2 (Nits) 1300 cd/m2 (Nits)

Relação de contraste, típico 800:1 

Resolução máxima (nativa) 1024 x 768, 16,2 milhões de cores

Ângulo de visualização, típico 160°

Vida útil da iluminação por diodo 
emissor de luz (LED), típico

100.000 horas

Atributo

6181X-12A2SW71DC,
6181X-00N2SW71DC,
6181X-12A2SWX1DC, 
6181X-00N2SWX1DC 6181X-12P2SWX1DC

Peso, aprox.
• Sem tela integrada

– Apenas o computador
– Computador com a 

embalagem
• Tela

– Apenas o computador
– Computador com a 

embalagem

6,7 kg (14,8 lb)
9,4 kg (20,7 lb)

9 kg (19,8 lb)
11,6 kg (25,6 lb)

9,4 kg (20,7 lb)
12,07 kg (26,61 lb)

Dimensões (A x L x P), aprox.
• Sem tela integrada
• Tela

251 x 353 x 83,4 mm (7,5 x 13,20 x 3,28 pol.)
279 x 349 x 101,2 mm (10,98 x 13,74 x 3,98 pol.)

Dimensões de corte do painel 
(AxL)(1)

(1) Aplica-se apenas a modelos com tela integrada.

254 x 324 mm (10 x 12,76 pol.)

Opções de montagem
• Modelos sem tela
• Modelos com tela integrada

Parede
Painel
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Especificações de alimentação

Especificações ambientais

Atributo

6181X-12A2SW71DC, 
6181X-00N2SW71DC,
6181X-12A2SWX1DC,
6181X-00N2SWX1DC 6181X-12P2SWX1DC

Tensão de entrada, CC 18 a 32 Vcc

Consumo de energia, máx.
• Modelos sem tela
• Modelos com tela integrada

18 a 32 Vcc (SELV), 2,22 a 1,25 A, 40 W
18 a 32 Vcc (SELV), 2,78 a 1,56 A, 50 W 18 a 32 Vcc (SELV), 3,32 a 1,87 A, 60 W

Dissipação de calor (1)

• Modelos sem tela integrada
Modelos com tela integrada

(1) Cartões adicionais e periféricos estão incluídos no valor da dissipação de calor.

40 W (136 BTU/h)
50 W (171 BTU/h) 60 W (205 BTU/h)

Carregamento de periféricos
• Cartão PCIe, máx.
• Portas USB, máx por porta

4 W
900 mA, máx de 10 W para todas as portas 
(2 A)

4 W
900 mA

Atributo

6181X-12A2SW71DC,
6181X-00N2SW71DC,
6181X-12A2SWX1DC,
6181X-00N2SWX1DC 6181X-12P2SWX1DC

Temperatura, operação
• Modelos sem tela
• Modelos com tela integrada(1)

(1) Consulte Diretrizes de instalação na página 8 para obter mais informações sobre orientações de temperatura.

-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
-20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F), lado da tela; -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F), lado 
traseiro

Temperatura, não operação -30 °C a +80 °C (-22 °F a +176 °F)

Umidade relativa 10 a 90% sem condensação

Altitude, em operação 2000 m (6561 pés)

Altitude, fora de operação 12.000 m (40.000 pés)

Choque, em operação(2)

(2) Aplica-se a computadores com tela integrada montados em painel e computadores sem tela fixados na parede.

15 g (1/2 seno, 11 ms)

Choque, fora de operação(2) 30 g (1/2 seno, 11 ms) 

Vibração, em operação(2) 0,012 pol. p-p (10 a 57 Hz); 2 g pico (57 a 640 Hz)

Grau de proteção do gabinete
Modelos com tela integrada Classificado para UL Tipo 1. 4, 4X, 12, 13 e classificado pela UL de acordo com a IEC 60529, 

IP66 quando montado corretamente em uma superfície plana de um gabinete do tipo 
equivalente.
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Certificações
Para obter as informações mais recentes sobre todas as certificações para computadores 6181X, 
visite o site de Certificações de produtos da Rockwell Automation em rok.auto/certifications.

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

Você pode visualizar ou fazer o download das publicações em https://www.rockwellautomation.com/
global/literature-library/overview.page. Para pedir cópias impressas da documentação técnica, entre 
em contato com seu distribuidor local Allen-Bradley ou com o representante de vendas da 
Rockwell Automation.

Atributo
6181X-12A2SW71DC, 6181X-00N2SW71DC, 6181X-12A2SWX1DC, 6181X-00N2SWX1DC, 
6181X-12P2SWX1DC

Restrição de 
substâncias 
perigosas

Restrição de substâncias perigosas da Turquia (EEE Yönetmeliğine Uygundur. em conformidade com a 
regulação EEE)

UAE RoHS 

EAC

Recurso Descrição

Manual do usuário Computadores Industriais para 
áreas classificadas, publicação 6181X-UM001

Apresenta uma visão geral do sistema e fornece os procedimentos para 
instalar, configurar as conexões, operar e resolver problemas do computador.

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

Fornece orientações gerais para instalação de um sistema industrial da 
Rockwell Automation®.
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Observações:
Publicação da Rockwell Automation 6181X-IN002D-PT-P - Fevereiro 2020 31



Suporte Rockwell Automation
Use os seguintes recursos para acessar as informações de suporte.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários ajudarão a fazer com que a documentação se adéque melhor às suas 
necessidades. Se tiver sugestões para melhorar este documento, preencha o formulário Como 

Centro de suporte 
técnico

Artigos da 
Knowledgebase, vídeos 
tutoriais, FAQs, chat, fóruns 
de usuários e atualizações 
de notificações do produto.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Números de 
telefone do 
suporte técnico 
local

Localize o número de 
telefone para o seu país.

https://www.rockwellautomation.com/global/support/
get-support-now.page 

Códigos de 
discagem direta

Encontre o código de 
discagem direta para o seu 
produto. Utilize o código 
para direcionar sua 
chamada diretamente para 
um engenheiro de suporte 
técnico.

https://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Literature Library Instruções de instalação, 
manuais, folhetos e dados 
técnicos.

https://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
overview.page 

Centro de 
download e 
compatibilidade 
de produtos (PCDC)

Obtenha ajuda sobre quais 
produtos combinam, 
verifique funcionalidades e 
capacidades e encontre 
firmware associado.

https://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Allen-Bradley, Rockwell Automation e SLC são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
Intel e Core são marcas comerciais da Intel Corporation.
Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation.

A Rockwell Automation mantém informações ambientais atualizadas sobre os produtos no site em
https://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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estamosnos saindo? formulário em https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/
literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.
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