Instruções de instalação
Tradução das instruções originais

Operadores frontais de painel cód. cat. 800G
Códigos de catálogos 800G-F-EX, 800G-Kx-EX, 800G-KSx-EX, 800G-LFx-EX, 800G-M2-EX, 800G-MKE-EX, 800G-MPE-EX, 800G-N2-EX,
800GPxEX, 800G-Sx-EX, 800G-U2FX-EX, 800G-V2FX-EX
ATENÇÃO: Para ajudar a evitar choque elétrico, desconecte a fonte
de alimentação antes de instalar ou fazer manutenção. Siga os
requisitos da NFPA 70E. Instale em gabinete adequado. Mantenha
longe de contaminantes.
Somente pessoal treinado pode instalar, ajustar, comissionar, usar,
montar, desmontar e manter o produto de acordo com o código de
prática aplicável. Se ocorrer mau funcionamento ou danos, não
tente reparar o produto.
IMPORTANTE

Ao trabalhar em áreas classificadas, a segurança do pessoal
e do equipamento depende do cumprimento das normas
de segurança relevantes. Os responsáveis pela instalação
e manutenção têm uma responsabilidade especial. Eles
devem conhecer as regras e os regulamentos aplicáveis.
Estas instruções fornecem um resumo das medidas de
instalação mais importantes. Todas as pessoas que trabalham
com o produto devem ler estas instruções para que estejam
familiarizadas com o manuseio correto do produto.
Guarde estas instruções para referência futura, pois elas
devem estar disponíveis durante toda a vida útil esperada do
produto.

Descrição do produto
Existem muitas variações e configurações disponíveis para os
operadores frontais do painel. Botões pulsadores momentâneos,
seletoras, dispositivos com trava e sinaleiros estão disponíveis para uma
ampla gama de aplicações industriais. Os operadores estão disponíveis
como componentes individuais, compatíveis com os blocos de contato
de montagem pela base e montagem do painel cód. cat. 800G, módulos
de potência e módulo de potência com unidades combinadas de bloco
de contato.
Os operadores frontais do painel podem ser usados com uma variedade
de acessórios, incluindo placas de legenda, tampas de travamento,
proteções de travamento e inserções de tampas coloridas gravadas.

Código de
catálogo

Descrição

Compatibilidade
com a parte
traseira do painel

800G-F-EX

Botões pulsadoes

Bloco de contatos

800G-U2FX-EX
800G-V2FX-EX

Botão pulsador duplo

Bloco de contatos

800G-M2-EX

Botão cogumelo
momentâneo

Bloco de contatos

800G-MPE-EX

Botão cogumelo com
trava

Bloco de contatos

800G-MKE-EX

Botão cogumelo de
liberação com chave

Bloco de contatos

800G-Kx-EX

Botão pulsador de
liberação com chave

Bloco de contatos

800G-Sx-EX

Chave seletora com knob

Bloco de contatos

800G-KSx-EX

Chave seletora operada
por chave

Bloco de contatos

800G-Px-EXS

Sinaleiro (iluminada)

Módulo de potência

800G-LFx-EX

Botão pulsador iluminado
(rente)

Módulo de potência
com bloco de
contatos

800G-N2-EX

Plugue de furo

–

Operadores frontais de painel cód. cat. 800G

Montar, instalar e comissionar

Operadores frontais do painel
Certificações
ATEX

CML 14ATEX3033U

IECEx

IECEx CM L 14.0014U

NEPSI

GYJ17.1400U

ATENÇÃO: Risco de ferimentos graves devido à montagem,
instalação e ao comissionamento incorretos.

• Somente pessoal qualificado pode montar, desmontar, instalar
e comissionar o dispositivo.

INMETRO

UL-BR 14.0834U

Tipo de proteção de gás

II 2 G Ex eb IIC Gb

Tipo de proteção de poeira

II 2 D Ex tb IIIC Db

Intervalo de temperatura ambiente

-55 a +70 °C (-67 a +158 °F)

• Proteja os dispositivos contra danos mecânicos ou descarga
eletrostática.
• Use apenas ferramentas recomendadas para instalação. Não
modifique de forma alguma os operadores frontais do painel.

Classificações mecânicas
Materiais

Invólucro termoplástico, selos de silicone

Proteção de entrada (Operador e módulo,
estação montada)

IP64/IP66

Proteção de entrada (operador, módulo e
código de catálogo 800G-APMC)

IP67

Montar e desmontar
Para preparar o gabinete para instalação, considere o seguinte:
• Verifique se todos os componentes estão intactos (sem
rachaduras).

Instruções de segurança

• Instalação de operadores permitidos em gabinetes com
espessura de parede entre 1 a 6 mm (0,039 a 0,236 pol).

A instalação incorreta pode causar mau funcionamento e perda de
proteção contra explosão.

• Instalação de operadores permitidos em invólucros com rosca
M30x1,5 ou orifício passante de 30,3 + 0,3 mm.

Todos os operadores frontais do painel só podem ser usados dentro da
faixa de temperatura ambiente especificada (dependendo da
classificação da área classificada).

• Consulte o seguinte layout do orifício de montagem para um
orifício de passagem de 30,3 + 0,3 mm de diâmetro com
recorte para antirrotação do operador.

O uso em áreas diferentes daquelas especificadas ou a modificação do
produto por qualquer pessoa que não seja o fabricante não é permitido
e isenta a Rockwell Automation da responsabilidade por defeitos e
qualquer responsabilidade adicional.
As regras estatutárias aplicáveis e outras diretrizes vinculantes
relacionadas à segurança do local de trabalho, prevenção de acidentes e
proteção ambiental devem ser observadas.

E
D
B

C

A

Antes de comissionar ou reiniciar a operação, verifique a conformidade
com todas as leis e diretivas aplicáveis.

[mm (pol.)]
A (1)

70 (2.75)

B

16,5 (0.65)

C

Ø30 (Ø1,181)

D

3 (0.118)

E (1)

40 (1.578)

(1) Espaçamento recomendado para botão pulsador
tipo cogumelo, parada de emergência e dispositivos
de botão pulsador duplo: 100 mm (3,9 pol.).
Horizontal (E); Vertical (A)

Os operadores frontais podem ser usados somente se estiverem limpos e
sem danos. Não modifique esses operadores de forma alguma.

Condições especiais para uso seguro

Instalação

Quando os operadores 800G forem instalados em equipamentos
elétricos, confirme se a temperatura no local de montagem está dentro
da faixa de temperatura ambiente: -55 a +70 ° C (-67 a +158 ° F).

Continue com a instalação conforme os desenhos de montagem a
seguir.

Padrões em conformidade com
• EN 60079-0

• EN 60079-7

• EN 60079-31

• IEC 60079-0

• IEC 60079-7

• IEC 60079-31

1 a 6 mm (3/64 a 15/64 pol.)
Operator
Opérateur
Bedienelement
Operatore
Operador
Operador

2,8 a 3,4 N·m (25 a 30 lb·in)

800G-AW1
800G-AMN1

• A inserção colorida é compatível com os botões pulsadores
(número de catálogo 800G-F-EX) e o botão pulsador duplo
(código de catálogo s 800G-U2FX-EX, 800G-V2FX-EX).
Color Insert
Inserer des Couleurs
Farbige Druckplatte
Inserire di Colore
Insertar de Colores
Inserção de Cores
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“Clique”

Operadores frontais de painel cód. cat. 800G

• O frame da placa de legenda não é compatível com os
operadores de cogumelo (código de catálogo s
800GMPEx-EX, 800G-MKE-EX, 800G-M2-EX).
Legend
Légende
Beschriftungsschild
Legenda
Leyenda Legenda

Installation
Montage
Installation
Montaggio
Instalación Instalação

Descarte
No fim da vida útil, esses equipamentos devem ser coletados
separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado. Siga todos
os requisitos locais e nacionais para descarte desse produto.

Dimensões aproximadas
As dimensões são mostradas em milímetros (polegadas).

Removal
Retrait
Demontage
Smontaggio
Extracción Remoção

13 20
(0.51) (0.78)
38
(1.49)

Manutenção
ATENÇÃO: Risco de ferimentos graves devido à manutenção
incorreta.

• Somente pessoal qualificado pode realizar qualquer
manutenção e remoção de falhas.

M30 X 1.5

1…6
(0.03…0.23)
Botão pulsador (código de catálogo 800G-F-EX), Botão pulsador iluminado
(código de catálogo 800G-LFx-EX)
38
(1.49)

20
(0.78)

40 38
(1.57) (1.49)

M30 X 1.5

• A IEC/EN 60079-17 deve ser observada.
1…6
(0.03…0.23)
Botão cogumelo momentâneo (código de catálogo 800G-M2-EX)

M30 X 1.5

CE
EN

40 38
(1.57) (1.49)

AR

Você pode limpar os operadores frontais do painel com ar
comprimido.

GENCY S
ER

P
TO

IMPORTANTE

20
(0.78)
EM

38
(1.49)

Os operadores, selos e buchas da parte frontal do painel devem ser
verificados quanto a rachaduras, danos ou defeitos físicos regularmente.

T D’URG
RE

Você deve manter todos os operadores frontais do painel em boas
condições, operá-los adequadamente, monitorá-los e limpá-los
regularmente.

1…6
(0.03…0.23)
Botão cogumelo com trava (código de catálogo 800G-MPE-EX)

Reparo e substituição

26
(1.02)
13 20
(0.51) (0.78)

ATENÇÃO: Os operadores frontais do painel com defeito não
podem ser reparados; eles devem ser substituídos.

• Os dispositivos frontais do painel estão com defeito se
qualquer um dos seguintes itens se aplicar:
– Eles não atuam mais nos componentes da parte traseira do
painel conectados

38
(1.49)
1…6
(0.03…0.23)

Botão tipo cogumelo com chave (código de catálogo 800G-MKE-EX)

– A lente está danificada em operadores iluminados

20
22
(0.86) (0.78)

– A integridade do dispositivo ou vedação está
comprometida.
• Os dispositivos devem ser substituídos por um código de
catálogo equivalente do fabricante.

Acessórios e peças de substituição
Para ver mais acessórios e peças de substituição que a
Rockwell Automation oferece, consulte
https://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/
Hazardous-Location/800G.

M30 X 1.5

38
(1.49)

M30 X 1.5

1…6
(0.03…0.23)
Sinaleiro (código de catálogo 800G-Px-EX)
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Dimensões aproximadas, continuação

25
(0.98)

15
(0.59)

As dimensões são mostradas em milímetros (polegadas).

23 (0.90)
13
(0.51)

20
(0.78)

38
(1.49)

38
(1.49)

M30 X 1.5

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)
Botão pulsador duplo - Base curva (código de catálogo 800G-U2FX-EX)

1…6
(0.03…0.23)
Botão pulsador com chave de liberação (código de catálogo 800G-Kx-EX)

20
(0.78)

20
(0.78)

28 (1.10)
13
(0.51)

20
(0.78)

38
(1.49)

60°

60°

38
(1.49)

M30 X 1.5

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)
Botão pulsador duplo - Base plana (código de catálogo 800G-V2FX-EX)

1…6
(0.03…0.23)
Chave seletora com knob (código de catálogo 800G-Sx-EX)

Declaração de conformidade

26 (1.02)
13
13
(0.51) (0.51)

38
(1.49)

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)

• Grupo de Equipamentos II, Categoria de Equipamentos 2

Chave seletora operada por chave (código de catálogo 800G-KSx-EX)
17
(0.66)

A Rockwell Automation, Inc. declara que os operadores
800G-xxxxx-EX Série A (adaptadores de dispositivo de controle e
sinalização) estão em conformidade com os Requisitos essenciais de
saúde e segurança da Diretiva 2014/34/EU (ATEX) da seguinte
forma:
• Tipo de proteção “Ex eb IIC Gb/Ex IIb Db”
• Conformidade com as normas 60079-0: 2012 + A11: 2013,
EN 60079-7: 2015 e EN 60079-31: 2014, conforme o
Certificado de exame do tipo ATEX CML 14ATEX3033U

20
(0.78)

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no
site a seguir:

38
(1.49)

M30 X 1.5

http://www.rockwellautomation.com/global/certification

1…6
(0.03…0.23)
Plugue de furo (código de catálogo 800G-N2-EX)

A Rockwell Automation mantém informações ambientais a respeito de seus produtos no site
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
EEE Yönetmeligine Uygundur.
Allen-Bradley, Rockwell Automation e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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