
Instruções de instalação
Tradução das instruções originais
PCs de gabinete com montagem em parede VersaView 6300B
Código de catálogo 6300B-PBCx, 6300B-PBDx

Informações sobre o ambiente e o gabinete

Conformidade da Marca UL/cUL
O equipamento com a marca UL/cUL está 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.

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 50 °C (32 a 122 °F) para PCs de gabinete com montagem em parede 6300B-PBCx com o processador Intel Core i3
- 0 a 45 °C (32 a 113 °F) para PCs com gabinete de montagem em parede 6300B-PBCx com o processador Intel Core i7
- 0 a 50 °C (32 a 122 °F) para PCs com gabinete de montagem em parede 6300B-PBDx com processadores Intel Core i3 e 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.

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

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.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
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Requisitos de montagem
Siga estas orientações para garantir que o computador funcione com excelente confiabilidade.

Ao escolher o local de instalação, considere o seguinte:

Siga estes requisitos para montar o PC de gabinete com montagem em parede VersaView® 6300B.
• Escolha uma altura de montagem adequada.
• Para obter o desempenho ideal, monte os computadores na posição vertical (em pé), de forma que as portas de E/S fiquem voltadas para baixo.

• Para impedir o superaquecimento e fornecer acesso às portas de E/S para conexões de cabo, monte o computador de forma que haja os seguintes espaços 
mínimos:
- Direções X e Z: 7 cm (2,75 pol.)
- Direção Y: 10 cm (3,94 pol.)

Ferramentas e hardware necessários para instalação
Para instalar os PCs de gabinete com montagem em parede, são necessárias as seguintes ferramentas e hardwares.

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

Figura 1 - Dimensões

IMPORTANTE A posição vertical pode ser inclinada até 20° para a frente ou para trás da posição em pé. No entanto, qualquer ângulo de inclinação 
reduz a temperatura máxima de operação em 5 °C (41 °F).

Cód. Cat. 

Dimensões em mm (pol.)

A B C D E F G H I J K

6300B-PBCx 338,4 (13,32) 324 (12,75) 246 (9,69) 75,8 (2,98) 69,8 (2,75) 6 (0,24) 7,2 (0,28) 78 (3,07) 110 (4,33) 58 (2,28) 68 (2,68)

6300B-PBDx 377 (14,84) 362 (14,25) 232 (9,13) 128 (5,04) 122 (4,8) 6 (0,24) 7,5 (0,3) 51 (2) 150 (5,9) 31 (1,22) 41 (1,61)
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Instale o PC de gabinete com montagem em parede
Existem dois métodos preferenciais para instalar o computador.

Método de Instalação 1
1. Consulte o método 1 na figura 1 para localizar e fazer orifícios para os quatro parafusos de aço inoxidável M4x20.
2. Alinhe os orifícios em ambos os suportes do computador com os quatro orifícios furados.
3. Instale o computador com os quatro parafusos fornecidos pelo cliente.
4. Aperte os quatro parafusos.

Método de Instalação 2
1. Consulte o método 2 na figura 1 para localizar e fazer orifícios para os quatro parafusos de aço inoxidável M4x20.
2. Instale os quatro parafusos fornecidos pelo cliente, mas deixe espaço suficiente para pendurar os suportes. 
3. Alinhe os quatro slots de fechadura em ambos os suportes do computador com os quatro parafusos colocados.
4. Deslize cada suporte para baixo até que todos os quatro parafusos estejam na parte superior de cada slot de fechadura.
5. Aperte os quatro parafusos.

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 e os cabos USB devem ter menos de 3 m (9,84 pés) de comprimento.

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

Para superar possíveis problemas de aterramento, os seguintes métodos de ligação são recomendados:
• Método 1: conecte as telas 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 de (16 mm2 ou 6 AWG) para conectar os aterramentos entre este computador VersaView 6300B e um monitor 

conectado.

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

• O computador deve ser alimentado com uma tensão de 24 Vcc (faixa de tensão de entrada de tensão extrabaixa de segurança de 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.

Item Nº Tipo de cabo
Atributo 

requerido Item Nº Tipo de cabo
Atributo 

requerido

1 Rede local

Blindado

— Alimentação CA(1)
Não 
blindado2 USB 2.0 — Alimentação CC(2)

3 USB 3.0

4 RS-232 DB9M

5 DVI-D

1

1

2 3
4 5

Conexões periféricas em PCs de gabinete 6300B-PBCx

4

1

1 1
3

5

Conexões periféricas em PCs de gabinete 6300B-PBDx
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Instalação do fio terra (para todos os modelos de PC de gabinete)
1. Desligue o interruptor ou disjuntor principal.
2. Remova a porca fornecida, o terminal olhal e as arruelas do parafuso de aterramento.
3. 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.

4. Instale o fio terra no parafuso de aterramento na sequência mostrada à direita.
5. Aperte a porca no parafuso de aterramento.

Conectar a alimentação

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

Conectar a alimentação CC (para PCs de gabinete 6300B-PBCx)
Todos os modelos de alimentação CC VersaView exigem uma fonte de alimentação de tensão extrabaixa de segurança (SELV)(1) por UL. A fonte de alimentação é protegida 
internamente contra polaridade reversa.

Para minimizar correntes de malha de terra e ruído, a Allen-Bradley recomenda que os modelos com alimentação CC usem apenas uma conexão aterrada. Consulte 
Instalação do conjunto do conector de alimentação CC para a conexão de aterramento nesses modelos.

Para conectar o computador a uma fonte de alimentação CC, execute as seguintes etapas.

Instalação do conjunto do conector de alimentação CC
O conjunto do conector de alimentação CC é enviado com o computador, mas deve ser montado. Para montar, conectar os cabos e instalar o conector de alimentação CC no 
computador, execute as etapas seguintes.

1. Verifique se a fiação de alimentação CC atende a estes requisitos:
• Material: cobre trançado
• Bitola do cabo: 1,5 a 4 mm2 (16 a 12 AWG)

2. Abra o kit de montagem do conector de alimentação que acompanha o computador (A).
3. Insira a braçadeira de cabos nos slots do grampo do conector adequado (B).
4. Deslize o grampo do conector com a abraçadeira anexada na extremidade do borne CC (C).
5. Insira os cabos do terminal CC (vermelho para + e preto para -) no borne CC fornecido para ficar igual ao que é mostrado em (C).

Use fios externos com bitola de até 1,5 mm2 (16 AWG).
6. Para fixar a fiação de alimentação CC ao borne CC, aperte os parafusos do borne com torque entre 0,22 e 0,25 N•m (1,95 a 2,21 lb•pol).

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 montagem em parede VersaView 6300B com sistema operacional (SO) Microsoft Windows, você deve 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.

ATENÇÃO: Para PCs de gabinete com montagem em parede VersaView 6300B com sistema operacional Windows, execute o seguinte:
• 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.
• Sempre desligue o sistema operacional Windows antes de desconectar a alimentação do computador para minimizar a degradação do desempenho e 

as falhas do sistema operacional.

(1) Em que SELV corresponde ao definido na IEC 61010-2-201.

Você precisa das seguintes ferramentas para esta instalação:
• Chave de fenda pequena
• Desencapador de cabo, alicate de corte e de crimpagem
• Alicates de corte

1 2 3 4 5

Sequência n.º Descrição Sequência n.º Descrição

1 Arruela dentada 4 Arruela de 
travamento

2 Terminal olhal 5 Porca
3 Arruela
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7. Aperte a braçadeira do cabo para que fique firme nos fios do terminal (D). 

8. Use um alicate de corte para cortar o excesso da braçadeira (E).
9. Coloque a etiqueta branca fornecida com o kit (F).
10. Alinhe e instale a outra metade do grampo do conector para concluir a montagem (G).
11. Instale o conector de alimentação montado no computador (H).

Para fixar o conector de alimentação ao computador, aperte os parafusos com torque de 0,3 N•m (2,66 lb•pol).
12. Ligue o interruptor ou disjuntor principal.
13. Consulte Conectar a alimentação na página 4 para saber o que acontece durante a energização inicial do computador.

Conectar a alimentação CA (para PCs de gabinete 6300B-PBDx)
Para conectar o computador a uma fonte de alimentação CA, execute as seguintes etapas.

1. Conecte a extremidade adequada do cabo de alimentação de 3 pinos IEC60320-C13 fornecido na porta de entrada de 
alimentação do computador.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação à uma fonte de alimentação CA com uma tensão de entrada de 100 a 
230 Vca, 50/60 Hz.

3. Ligue o interruptor na porta de entrada de alimentação do computador.
4. Consulte Conectar a alimentação na página 4 para saber o que acontece durante a energização inicial do computador.

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 Wall Mount Box PCs User Manual, publicação 6300B-UM002 Fornece detalhes sobre como instalar, configurar, operar e localizar falhas nos PCs de gabinete com 
montagem em parede VersaView 6300B.

VersaView 6300 Industrial Computer and Monitor Specifications 
Technical Data, 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.

D
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Porta de entrada de energia CA
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Allen-Bradley, expanding human possibility, Rockwell Automation e VersaView são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Remoção da bateria

Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

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.

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 a publicação 6300B-UM002, manual do usuário dos PCs de gabinete com montagem em parede VersaView 6300B. No fim 
de sua vida útil, colete a bateria contida nesse computador separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.

No fim do ciclo de vida, esses equipamentos devem ser coletados separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.

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

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.

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 Acesse artigos da Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase

Números de telefone do suporte técnico 
local

Localize o número de telefone do seu país. rok.auto/phonesupport

Literature Library Encontre instruções de instalação, manuais, folhetos e publicações de dados técnicos. rok.auto/literature

Product Compatibility and Download Center 
(Centro de download e compatibilidade de 
produtos - PCDC)

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

rok.auto/pcdc

Conecte-se conosco.
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