Instruções de instalação
Tradução das instruções originais

PCs com gabinete de montagem em painel VersaView 6300B e thin clients com
gabinete de montagem em painel 6300T
Códigos de catálogo 6300B-BMAx, 6300B-BMBx, e 6300T-BAx1

Resumo das alterações
Esta publicação contém as seguintes informações novas ou atualizadas. Esta lista inclui somente atualizações relevantes e não se destina a refletir todas as alterações. As
versões traduzidas nem sempre estão disponíveis para cada revisão.
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Informações sobre o ambiente e o gabinete
ATENÇÃO: Estes equipamentos devem ser usados 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.
Estes equipamentos são considerados equipamentos industriais Grupo 1, Classe A de acordo com a IEC/EN 61326-1. Sem as devidas precauções, pode
haver potenciais dificuldades com a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes devido a distúrbios irradiados e também conduzidos.
Este equipamento é considerado um equipamento aberto, o que significa que deve ser montado em um gabinete onde o equipamento possa ser
operado pelo painel frontal.
O gabinete no qual este equipamento está instalado deve ser acessado apenas com uma chave ou ferramenta e apenas por pessoal treinado e autorizado.
Além desta publicação, consulte:
• Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publicação 1770-4.1, para obter mais requisitos de instalação
• UL 50, CSA C22.2 No. 94.1 e IEC 60529, conforme aplicável, para explicações sobre os graus de proteção fornecidos pelos gabinetes

Conformidade da Marca UL/cUL
Os equipamentos com a marca UL/cUL estão em conformidade com os requisitos de UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 N.º 61010-1 e CSA C22.2 N.º 61010-2-201. Uma
cópia do certificado de conformidade está disponível em rok.auto/certifications.

Conformidade com a 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.
ATENÇÃO: Estes equipamentos destinam-se a operar em um ambiente industrial ou de sala de controle, que utiliza alguma forma de isolamento da
alimentação da rede pública de baixa tensão. Algumas configurações do computador podem não estar em conformidade com o padrão de emissões
harmônicas EN 61000-3-2, como especificado pela diretriz EMC da União Europeia. Obtenha permissão da autoridade local de energia antes de
conectar qualquer configuração de computador que consuma mais de 75 W de alimentação CA diretamente da rede pública.
Todos os cabos de E/S devem ser usados apenas em ambientes internos.
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Orientações de instalação
Siga estas orientações para certificar-se de que seu computador fornece serviço com excelente confiabilidade.
•

•

Ao escolher o local de instalação, considere o seguinte:
- O local deve ter energia suficiente
- O local deve ser fechado e sem perigo
- O local não deve expor o computador à luz solar direta
Os computadores podem operar em uma faixa de temperatura do ar circundante da seguinte forma:
- 0 a 55 °C (32 a 131 °F) com o processador Intel Atom x5
- 0 a 50 °C (32 a 122 °F) com o processador Intel Atom x7 e processadores Intel Core i3 e i5
- 0 a 45 °C (32 a 113 °F) com processador Intel Core i7
A temperatura do ar ao redor não deve exceder a temperatura máxima do computador, especialmente quando o computador está montado em um gabinete.

•
•

Os computadores podem ser armazenados em uma faixa de temperatura ambiente de -10 a +60 °C (14 a 140 °F).
A umidade do ar circundante não deve ultrapassar 80% sem condensação.

Requisitos de montagem
Siga estes requisitos para montar o PC de gabinete com montagem em painel VersaView® 6300B ou thin clients de montagem em painel VersaView 6300T.
•
•
•

Escolha uma altura de montagem adequada.
Monte o computador apenas em posição vertical (em pé) com o parafuso de aterramento no fundo, como mostrado no diagrama dimensional nesta página.
Monte o computador deixando um espaço de pelo menos 20 mm (0,8 pol.) em cada lado para que haja circulação necessária para o resfriamento.

Ferramentas e hardware necessários para instalação
As seguintes ferramentas são necessárias para as instalações do suporte de fixação.
•
•
•
•

Uma furadeira e broca de 4 mm
Chave de fenda Phillips de 2,5 mm
Quatro parafusos de aço inoxidável M4x20 (fornecidos pelo cliente)
Óculos de segurança

Instalar o computador com suporte de fixação de painel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Use as dimensões abaixo para localizar e fazer orifícios para os quatro parafusos de aço inoxidável M4x20.
Instale os quatro parafusos fornecidos pelo cliente, mas deixe espaço suficiente para pendurar os suportes.
Alinhe os buracos da fechadura no suporte superior com os dois parafusos superiores.
Alinhe os buracos da fechadura no suporte do fundo com os dois parafusos do fundo.
Deslize o computador para baixo até que todos os quatro parafusos estejam na parte superior de cada slot do suporte.
Aperte os quatro parafusos.

PCs de gabinete 6300B-BMAx e 6300T-BAx1 Box
4,5
(0,18)

39,4
(1,55)

8 (0,31)
4xØ4
(1,8)
2xØ9
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101,5 (4)

PCs de gabinete 6300B-BMBx
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(0,75)

25 (0,98)

150 (5,9)
100 (3,97)

5,5
(0,22)

4 x Ø 4 (1,8)

20
(0,79)

268
(10,6)
100
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256,5
(10,1)
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(9,06)

7,5
(0,3)
8
(0,31)

36
(1,42)

20
(0,79)

8 (0,31)

Vista frontal
Posição vertical (em pé)

Vista lateral

19
(0,75)

Vista lateral

25 (0,98)

Todas as dimensões estão em mm (pol.). As duas ilustrações não estão em escala.
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100 (3,97)
150 (5,9)
Vista frontal
Posição vertical (em pé)

6
(0,24)
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Conectar cabos periféricos
Conecte os cabos periféricos às portas de E/S apropriadas no computador. Para cumprir com a EN 61326-1, use
os seguintes tipos de cabo. Todos os cabos de E/S devem ser usados apenas em ambientes internos.
Item Nº
Tipo de cabo
1
Rede local
2

(1)
(2)
(3)

Atributo
requerido

Item Nº
Tipo de cabo
6
DVI-D

USB 3.0(1)

7

3

USB 2.0

4

RS-232 DB9M

5

DisplayPort

Blindado

RVL(2)

8

Alimentação CC

9

Conexão UPS(3)

8

9

Atributo
requerido
7

Blindado

6

Não blindado
7

A frente dos modelos 6300B-BMBx incluem outra porta USB 3.0.
Link de vídeo remoto, que é uma opção futura.
Fonte de alimentação ininterrupta, que é uma opção futura.

Aterramento e ligação
Sempre que dois equipamentos conectados estiverem distantes, é possível que suas conexões de aterramento
estejam em um nível de potencial diferente.

4
8

Para superar possíveis impulsos, os métodos de acoplamento seguintes podem impedir a energização elétrica
roteando os impulsos de tensão de forma segura para a terra:
•
•

1

Método 1: conecte as blindagens do cabo de dados ao trilho de compensação equipotencial em ambos
os lados antes de conectar o cabo às interfaces.
Método 2: use um cabo de ligação equipotencial (16 mm2 ou 6 AWG) para conectar os aterramentos
entre este computador VersaView 6300B ou thin client 6300T e um monitor conectado.

1

1

2

Orientações sobre a fonte de alimentação CC

1

3

1

2

Siga estas orientações para selecionar a fonte de alimentação CC para o computador.
•
•
•
•
•

O computador deve ser alimentado com uma tensão de 24 Vcc (18 a 32 Vcc).
A potência nominal de saída deve ser 25% maior do que a potência drenada.
O tempo de subida da tensão de saída deve ser inferior a 100 ms.
Considere a temperatura de trabalho e a redução de capacidade térmica da fonte de alimentação.
A corrente de energização não pode exceder um pico de corrente de 10 A e um tempo de largura de
pulso de 400 µs.

5

Frente dos modelos
6300B-BMAx e
6300T-BAx1

Parte de cima dos modelos
6300B-BMBx

Conexão da alimentação CC
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.
ATENÇÃO: Forneça o 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.
Siga estas etapas para conectar o computador a uma fonte de alimentação CC.
Você precisa das seguintes ferramentas para esta instalação:
• Chave de fenda pequena
• Desencapador de fio, cortador e alicate de crimpagem
• Alicates de corte

Instale o fio terra
1.
2.
3.

4.
5.

1

Desligue o interruptor ou disjuntor principal.
Remova a porca fornecida, o terminal olhal e as arruelas do parafuso de aterramento.
Para aterramento, prenda um cabo externo de 2,5 mm2 (14 AWG) ou maior ao terminal
olhal.
Use um cabo terra com uma cor de isolamento permitida pela autoridade local de
inspeção.
Instale o cabo terra no parafuso de aterramento na sequência à direita.
Aperte a porca no parafuso de aterramento.

Sequência n.º

2

Descrição

3

4

Sequência n.º

1

Arruela dentada

4

2
3

Terminal olhal
Arruela

5
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Descrição
Arruela de
travamento
Porca

3
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Instale o conjunto do conector de alimentação CC fornecido de fábrica
Este conjunto de conector fornece alívio de tensão para os cabos de alimentação CC, reduzindo seu movimento. Para montar e conectar o conjunto do conector, execute as
seguintes etapas.

IMPORTANTE
1.
2.
3.
4.
5.

Os cabos de alimentação CC devem ser de cobre trançado e dimensionados de acordo com a tabela 1.

Remova o borne DC do rack do computador.
Abra o kit de montagem do conector de alimentação que acompanha o computador (A).
Insira a braçadeira de cabos nos slots da metade do conector adequado (B).
Desencapar a extremidade de cada cabo de alimentação CC no comprimento na tabela 1.
Insira cada extremidade desencapada no borne CC, conforme mostrado na tabela 1.

IMPORTANTE

O borne DC nas fotos é apenas para fins ilustrativos. Seu borne DC pode diferir em dimensão, forma e cor do que é mostrado nas fotos.

Tabela 1 - Especificações de conexão do borne DC

4

4

4

5 (M2)

5 (M2)
3

3

4

5 (M3)

5 (M3)
3

3

1 2
1 2
Borne DC Book
para PCs
dePCs
Borne
DC para PCs
montagem 6300B-BMBx
6300B-BMAx
andde6300T-BAx1
Mount
em painel
em painel
DCmontagem
Terminal Block
(Green)
Book 6300B-BMAx
Mount PCs
6300B-BMBx (Verde)
e 6300T-BAx1
(Verde)
DC
Terminal Block
(Green)
Item

6.
7.
8.
9.
10.

Descrição

1

Bitola do cabo de alimentação recomendada CC+ (24 Vcc nominal)

2

Dimensão do fio de alimentação recomendado CC- (0 Vcc)

3

Comprimento da decapagem do cabo

4

Faixa de torque para proteger os cabos de alimentação CC

5

Valor de torque para reinstalar o borne DC no computador

6300B-BMAx e
Modelos 6300T-BAx1
1,5 mm

Modelos 6300B-BMBx

2 (16 AWG)

2,5 mm2 (14 AWG)
7 mm (0,275)

0,22 a 0,25 N•m (0,16 a 0,18 pés•lb)

0,5 a 0,6 N•m (0,37 a 0,4 pés•lb)

0,3 N•m (0,22 pés•lb)

Apertar os parafusos na parte superior do borne para prender os fios de alimentação CC ao valor de torque na tabela 1.
Deslize a metade do conector com a abraçadeira anexada na extremidade do borne DC (C).
Aperte a braçadeira do cabo para que fique firme nos fios do terminal.
Use um alicate de corte para cortar o excesso da braçadeira (D).
Coloque a etiqueta branca fornecida com o kit (E).
A etiqueta branca pode ser usada para identificação ou outras informações.

11.

Alinhe e instale a outra metade do grampo do conector para concluir a montagem (F).
Quando instaladas corretamente, as duas guias da metade do grampo se encaixam.

12.

4

Reconecte o borne DC com o conjunto do conector ao rack do computador.
Apertar os parafusos do flange do borne DC com os valores de torque da tabela 1.
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13.

Ligue o interruptor ou disjuntor principal.
A

B

C

D

E

F

ATENÇÃO: Quando você liga a energia do computador pela primeira vez, ocorrem estas ações:
• O ajuste de parâmetro da UEFI padrão inicia automaticamente o computador após ele ser conectado a uma fonte de alimentação.
• Para PCs de gabinete com montagem em painel VersaView 6300B com sistema operacional (SO) Microsoft Windows, é preciso ler e aceitar o
procedimento de configuração do usuário final.
Não desconecte a alimentação do sistema antes de concluir o procedimento de instalação do Windows. Se a alimentação for desconectada
durante esse procedimento, pode resultar em uma imagem corrompida do sistema.

Descrições de LED e dos botões do computador
Significado dos LEDs após a energia ser fornecida ao computador.
Tabela 2 - LEDs e botões no painel frontal dos PCs de gabinete VersaView 6300B-BMAx e thin clients de gabinete VersaView 6300T-BAx1
Cat.
1

5

2

1

3

2
6

4

3

5

4

6

Descrição
LED em espera/ligado
LED de armazenamento em
massa
LED de erro de watchdog
LED de alarme térmico/pouca
bateria
Botão de reset da alimentação/
sistema
Botão de reset do watchdog

Cor
Nenhuma cor
Verde
Amarelo
Verde intermitente
Amarelo
Vermelho
Vermelho
Vermelho
intermitente
—
—

Status de alimentação
O computador está desligado.
O computador está ligado.
É seguro desligar o computador; o sistema operacional foi desligado corretamente.(1)
O computador está em estado de baixa energia; as informações da sessão atual estão na RAM.
Quando aceso, está acontecendo o acesso a um dispositivo de armazenamento em massa
(SSD ou CF) através de um canal SATA.
Quando aceso, o watchdog timer expirou.
Um sensor térmico da placa-mãe perto da CPU excedeu o limite térmico de 85 ºC (185 ºF).
A energia da bateria do relógio está abaixo de 2,5 V e deve ser substituída. Em 2 V, é possível
haver perda de dados e tempo.
Para o reset principal do sistema. Pressione esse botão uma vez para reiniciar o computador
e dar reset no estado do sistema.
Pressione esse botão uma vez para dar reset no LED de erro de watchdog.

(1) Os sistemas operacionais Microsoft Windows não estão instalados nos modelos thin client VersaView 6300T.

Tabela 3 - LEDs e botões no painel frontal dos PCs de gabinete VersaView 6300B-BMBx(1)
Cat.

1

Descrição

1

LED de energia

2

LED da UPS (item opcional)

3

LED de armazenamento em
massa

4

LED de alarme térmico/pouca
bateria

8
2
3

9

4
5

10

6
7

11

12

5
6

8

LED de erro de Watchdog
Indicador de status do CLP(2)
Indicador de status do
barramento(2)
Botão de reset da energia

9

Botão de reset do sistema

10

Botão de reset do watchdog
Botão liga/desliga/reset do
CLP(3)
Botão de reset para ajuste de
fábrica(3)

7

11
12
(1)

Cor
Nenhuma cor
Verde
Amarelo
Nenhuma cor
Verde
Amarelo

Função
O computador está desligado.
O computador está ligado.
É seguro desligar o computador; o sistema operacional foi desligado corretamente.
Nenhuma bateria instalada na fonte de alimentação ininterrupta (UPS).
O computador é alimentado por uma fonte externa de 24 Vcc.
A bateria da UPS está desconectada.
O
Verde intermitente computador está sendo alimentado pela UPS porque a fonte CC externa de 24 V não foi
encontrada.
Quando aceso, está acontecendo o acesso a um dispositivo de armazenamento em massa
Amarelo
(SSD ou CFast) através de um canal SATA.
Vermelho
Um sensor térmico da placa-mãe perto da CPU excedeu o limite térmico de 85 ºC (185 ºF).
Vermelho
A bateria do relógio em tempo real (RTC) é menor que 2,5 V. Substitua antes que a bateria
intermitente
diminua e arrisque perder os dados e o horário.
Vermelho
O watchdog timer expirou.
—

—

Liga e desliga o computador.
Força um reinício interno, como se a energia fosse perdida e voltasse logo após.
IMPORTANTE: Use esse botão apenas se não houver outra opção, como comandos do teclado
ou mouse. O reset do sistema pode causar perda de dados e possível corrupção do sistema
operacional.
Desliga o LED do watchdog (item 5).

Você deve abrir a porta frontal direita para acessar os botões descritos nos itens 8 a 12.

(2) N/A
(3) Não implementado.
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Recursos adicionais
Esta publicação fornece instruções básicas de instalação. Para obter mais informações, consulte as publicações da Rockwell Automation em rok.auto/literature.
Recurso

Descrição

VersaView 6300B Box PC and 6300T Thin Clients User Manual,
publicação 6300B-UM001

Fornece detalhes sobre como instalar, configurar, operar e localizar falhas nos PCs de gabinete com montagem em
painel VersaView 6300B e thin clients de gabinete com montagem em painel 6300T.

Dados técnicos das especificações do monitor e computador
industrial VersaView 6300, publicação IC-TD003

Fornece especificações técnicas sobre os computadores e monitores industriais VersaView 6300.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,
publicação 1770-4.1

Fornece orientações gerais para instalar um sistema industrial da Rockwell Automation.

Site de certificações de produto, rok.auto/certifications

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

Remoção da bateria
A bateria de lítio selada contida nesse computador pode precisar ser substituída durante a vida útil do computador. Para instruções de como remover e
substituir a bateria, consulte as publicações 6300B-UM001, manual do usuário dos PCs de gabinete e thin clients com montagem em painel VersaView
6300B. No fim de sua vida útil, colete a bateria contida nesse computador separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.

Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)
No fim do ciclo de vida, esses equipamentos devem ser coletados separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.
A Rockwell Automation mantém informações ambientais atuais dos produtos 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.
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