Instruções de instalação
Tradução das instruções originais

Estações montadas cód. cat. 800G
Códigos de catálogos 800G-1x-EX, 800G-2x-EX, 800G-3x-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 agentes agressivos.
Somente pessoal treinado pode instalar, ajustar, comissionar, usar,
montar, desmontar e manter o produto de acordo com o código de
prática aplicável. Se ocorrerem falhas 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 soluções
de estação montadas. Todas as configurações de estação montadas
usam um gabinete de um orifício (800G-1x-EX), dois orifícios
(800G-2x-EX) ou três orifícios (800G-3x-EX) com vários operadores
da parte frontal do painel e componentes do painel traseiro.
Até três gabinetes de qualquer tamanho podem ser agrupados em um
arranjo vertical, permitindo que uma estação montada combinada
tenha até nove operadores (três gabinetes com cada gabinete contendo
três operadores). As estações montadas têm várias configurações de
entrada de conduíte, usando prensa cabos de plástico ou de metal,
junto com muitos acessórios diferentes, como tampas de travamento,
proteções de travamento e placas de legenda personalizadas.
As estações montadas devem ser encomendadas diretamente à
Rockwell Automation para manter a conformidade com os padrões
e certificações de locais perigosos; a montagem em campo não é
permitida.
Certificações
ATEX
IECEx
NEPSI
INMETRO
Tipo de proteção de gás
Tipo de proteção de poeira

Estações montadas
Classificações mecânica e elétrica
Classificação de zona
Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Intervalo de temperatura ambiente
-55 a +60 °C (-67 a +140 °F)
Grau de proteção
IP64/IP66
Material do gabinete
Termoplástico
Tamanhos do gabinete
Um orifício, dois orifícios ou três orifícios
Gabinetes agrupados
Até três gabinetes
Intervalo de aperto do prensa cabo
Plástico M20/Plástico M20x2
Cabo Ø7 a 13 mm (9/32 a 33/64 pol.)
Plástico M25
Cabo Ø12 a 17 mm (15/32 a 43/64 pol.)
Metal M20
Cabo Ø8,5 a 14,5 mm (21/64 a 37/64 pol.)
Metal M25
Cabo Ø12 a 20 mm (15/32 a 25/32 pol.)
Metal M20x2
Cabo Ø6 a 12 mm (15/64 a 15/32 pol.)
Tamanho do cabo de metal do prensa cabo Armor™
Cabo armado Ø0,8 a 1,3 mm
Metal M20
(1/32 a 3/64 pol.)
Cabo armado Ø1,0 a 1,6 mm
Metal M25
(3/64 a 1/16 pol.)
Cabo armado Ø0,7 a 1,2 mm
Metal M20 x 2
(1/32 a 3/64 pol.)
Componentes do bloco de contatos
Tensão de isolamento classificado, máx
690 Vca
CA 250 V e 400 V; CC 24 V e 110 V
Tensão nominal (Ue)
Categoria de utilização (CA)
AC-12: 16 A, 400 V, AC-15: 10 A, 400 V
Categoria de utilização (CC)
DC-13: 1 A, 24 V, DC-13: 0,5 A, 110 V
16 A / 40 °C (104 °F)
Corrente térmica convencional (Ithe)
11 A / 60 °C (140 °F)
Opções de contato
1 N.A./1 N.F., 2 N.A., 2 N.F.
Tamanho do fio/cabo
0,75 a 2,5 mm (18 a 14 AWG)
Componentes do módulo de potência
Tensão de isolamento nominal
300 V
Consumo de energia
≤1W
12 a 250 Vca, 12 a 60 Vcc
Tensão nominal (Ue) Ta < 50 °C (122 °F)
12 a 24 Vca/Vcc
Tensão nominal (Ue) Ta < 60 °C (140 °F)
Tamanho do fio/cabo
0,75 a 2,5 mm (18 a 14 AWG)
Módulo de potência com componentes do bloco de contatos
Tensão de isolamento nominal
300 V
Consumo de energia
≤1W
12 a 250 Vca, 12 a 60 Vcc
Tensão nominal (Ue) Ta < 50 °C (122 °F)
12 a 24 Vca/Vcc
Tensão nominal (Ue) Ta < 60 °C (140 °F)
Opções de contato
1 N.A., 1 N.F.
Categoria de utilização (CA)
AC-15: 1 A, 230 V
Categoria de utilização (CC)
DC-13: 0,25 A, 24 V
Tamanho do fio/cabo
0,75 a 2,5 mm (18 a 14 AWG)

Estações montadas

Instruções de segurança

CML 15 ATEX 3024
IECEx CML 15.0014
GYJ17.1200X
UL-BR 17.0366
II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

A instalação incorreta pode causar falhas e perda de proteção contra
explosão.
Todas as estações montadas só podem ser usadas dentro da faixa de
temperatura ambiente especificada (dependendo da classificação de
tensão, corrente e área classificada).

Estações montadas cód. cat. 800G

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.
Antes de comissionar ou reiniciar a operação, verifique a conformidade
com todas as leis e diretrizes aplicáveis.
Todos os gabinetes, operadores frontais do painel e módulos traseiros
do painel podem ser usados somente se estiverem limpos e sem danos.
Não modifique esses componentes de forma alguma.

Padrões em conformidade com
• EN 60079-0

• EN 60079-1

• EN 60079-7

• EN 60079-31

• IEC 60079-0

• IEC 60079-1

• IEC 60079-7

• IEC 60079-31

Montar, instalar e comissionar

Para prensa cabos de plástico, siga estas etapas:
\

IMPORTANTE

Um suporte de aterramento deve ser usado para gabinetes de
aterramento com um prensa cabos de plástico.

1. Posicione o suporte
de aterramento onde
o prensa cabos de
plástico está instalado
(parte superior ou
inferior).
2. Instale o suporte de
aterramento entre a
nervura e a parede
interna do gabinete.

Suporte de aterramento
(800G-AEB)

0,7 a 1,0 N·m
(6 a 9 lb·in)

3. Abra as gaiolas do terminal do suporte de aterramento e insira
os condutores.
4. Aperte os terminais do suporte de aterramento a uma intervalo
de torque de 0,7 a 1,0 N·m (6 a 9 lb·in).

Blocos de contatos e módulos de potência
Para instalar blocos de contatos e módulos de energia, siga estas etapas:

ATENÇÃO: Risco de ferimentos graves devido à montagem,
instalação e ao comissionamento incorretos.
• Somente pessoal qualificado pode montar, desmontar, instalar
e comissionar o dispositivo.
• Proteja os dispositivos contra danos mecânicos ou descarga
eletrostática.
• Use ferramentas adequadas para instalação. Não modifique
a estação montada ou os componentes de forma alguma.
• Use um cabo com isolação adequada para a temperatura da
aplicação.
• A IEC/EN 60079-17 deve ser observada.

Para prensa cabos de metal, siga estas etapas:
Uma placa de aterramento deve ser usada para gabinetes de
aterramento com um prensa cabos de metal.

1. Posicione a placa de
aterramento onde o
prensa cabos de metal
está instalado (parte
superior ou inferior).

0,7 a 1,0 N·m
(6 a 9 lb·in)
Placa de aterramento
(800G-AEPx)

Para remover blocos de contatos e módulos de potência, siga estas
etapas:
1. Posicione uma chave de fenda dentro da aba preta na base do
componente.
2. Puxe com cuidado a aba preta em uma direção oposta ao trilho
do gabinete.

Tome cuidado ao seguir estas etapas para conectar o cabo aos blocos de
contatos ou aos módulos de potência:
1. Desencape
40 mm
(1,575 pol.) da
capa do cabo.

Bloco de contatos/módulo de
potência (800G-XBx-EX,
800G-DBx-EX, e 800G-DBxXx-EX)

2. Remova aproximadamente
6 mm
(236 pol.) do
isolamento dos
condutores.

0,4 a 0,7 N·m
(4 a 6 lb·in)

0,75 a 2,5 mm
(18 a 14 AWG)

3. Prepare as terminações dos condutores flexíveis torcidos
simples e múltiplos. Dobre as mangas de extremidade do fio
com uma ferramenta adequada. As seções transversais de
conexão adequadas são de 0,75 a 2,5 mm2(18 a 14 AWG).

2. Instale a placa de
aterramento entre a
nervura e a parede
interna do gabinete.
3. Abra as gaiolas do terminal da placa de aterramento e insira os
condutores.
4. Aperte os terminais da placa de aterramento a uma intervalo de
torque de 0,7 a 1,0 N·m (6 a 9 lb·in).

2

3. Verifique se o componente está preso ao trilho do gabinete.

Blocos de contatos de fiação e módulos de potência

As estações montadas que são mostradas servem como um
exemplo para todas as configurações de estação montadas.

Componentes de aterramento de proteção
IMPORTANTE

2. Encaixe o bloco de contatos ou o módulo de potência no trilho
do gabinete.

3. Levante o componente para removê-lo do trilho do gabinete.

Instalação e remoção
IMPORTANTE

1. Alinhe o entalhe do componente com o recorte no trilho do
gabinete.

4. Abra a gaiola do terminal e insira os condutores.
5. Aperte os terminais com um intervalo de torque de
0,4 a 0,7 N·m (3,5 a 6,2 lb·in).

Publicação da Rockwell Automation 800G-IN005A-PT-P - Maio 2018

Estações montadas cód. cat. 800G

Manutenção

Operadores
Para instalar operadores, siga estas etapas:
1. Alinhe as
quatro abas
do operador
com os
entalhes
dentro da
tampa do
gabinete.

ATENÇÃO: Risco de ferimentos graves devido à manutenção
incorreta.

2,8 a 3,4 N·m (25 a 30 lb·in)

Chave de anel de
montagem (800G-AW1)
Porca de montagem
(800G-AMN1)

2. Prenda o operador torcendo a chave de anel de montagem no
sentido horário.
3. Aperte a porca do anel de montagem com um intervalo de
torque de 2,8 a 3,4 N·m (25 a 30 lb·in).
4. Se estiver instalando um operador de substituição, verifique se
o êmbolo do operador está alinhado com os pinos do bloco de
contatos.

• Somente pessoal qualificado pode realizar qualquer
manutenção e remoção de falhas.
• A IEC/EN 60079-17 deve ser observada.
Você deve manter todos os componentes da estação montada em boas
condições, operá-los adequadamente, monitorá-los e limpá-los
regularmente.
• Verifique regularmente todos os operadores, módulos, blocos
de contatos, selos, buchas e cabos quanto a rachaduras, danos e
defeitos físicos. Verifique se eles estão instalados corretamente.
IMPORTANTE

Para remover operadores, siga estas etapas:
1. Solte o anel de montagem torcendo a chave no sentido antihorário.
2. Remova o operador e instale um operador de substituição
equivalente (o mesmo código de peça).

Reparo e substituição
ATENÇÃO: Operadores, blocos de contatos, módulos de potência,
acessórios e gabinetes com defeito não podem ser reparados; eles
devem ser substituídos.

Gabinete

Etiqueta
de identificação
do gabinete
(800G-AEL)

• Você pode limpar os operadores com ar comprimido.
• Não limpe os blocos de contatos ou módulos de potência
com ar comprimido.
• Os compartimentos podem ser limpos com um pano
úmido; os gabinetes estão limitados à limpeza com pano
úmido!

• Os operadores estão com defeito se não atuarem mais nos
componentes do painel traseiro conectados, se a lente estiver
danificada em operadores iluminados ou se a integridade do
dispositivo e/ou a vedação estiver comprometida.

0,8 a 1,0 N·m
(7 a 9 lb·in)

1. Instale a etiqueta de identificação do gabinete opcional no
recesso da tampa do gabinete.
2. Consulte o padrão do orifício de montagem disponibilizado
em Montagem do gabinete na página 4.
3. Aperte o hardware na base do gabinete.
4. Todos os orifícios de entrada de cabos abertos devem ser
vedados com um plugue de parada certificado.
5. Aperte os parafusos da tampa do gabinete com um intervalo de
torque de 0,8 a 1,0 N m (7 a 9 lb·in).

Comissionamento
Antes de fazer o comissionamento, verifique se:
• A estação montada foi instalada em conformidade com os
regulamentos.
• A estação montada não está danificada (sem rachaduras ou
danos físicos) e está limpa.

• Os dispositivos da parte traseira do painel estão com defeito
se o bloco de contatos não funcionar corretamente ou se o
indicador não acender no módulo de energia.
• O gabinete está com defeito se a junta ou o corpo do gabinete
tiver rachaduras, danos ou defeitos físicos.
• Os dispositivos devem ser substituídos por um código de
catálogo equivalente do fabricante.

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

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.

• A conexão foi estabelecida corretamente e se os condutores
estão seguros.
• Os níveis mínimos de proteção de entrada foram atendidos
para o ambiente de local perigoso (explosão de gás IP64,
explosão de poeira IP6X).
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Dimensões aproximadas

Montagem do gabinete

As dimensões são mostradas em milímetros (polegadas).

88.5
(3.48)

Código de catálogos
800G-1x-EX

81.0
(3.19)

X

Y
Y

91.0
(3.58)

Código de catálogos
800G-1x-EX

3.0
(0.12)
88.5
(3.48)

Código de catálogos
800G-2x-EX

Y

X

Código de catálogos
800G-2x-EX

81.0
(3.19)

Código de catálogos
800G-3x-EX

133.0
(5.24)

Categoria
Número

Orifício Ø
[mm (pol.)]

X - Largura
[mm (pol.)]

800G-1x-EX

3.0
(0.12)

800G-2x-EX

Código de catálogos
800G-3x-EX

81.0
(3.19)

179.0
(7.05)

Y - Altura [mm (pol.)]
50 (1-31/32)

5,5 (7/32)

73 (2-7/8)

800G-3x-EX
88.5
(3.48)

X

93 (3-21/32)
136 (5-23/64)

Declaração de conformidade
A Rockwell Automation, Inc. declara que as estações montadas
800G-1x-EX, 800G2xEX, e 800G-3x-EX Série A estão em
conformidade com os Requisitos essenciais de saúde e segurança da
Diretiva 2014/34/EU (ATEX) da seguinte forma:
• Grupo de equipamentos II, Categoria de equipamentos 2
• Tipo de proteção “Ex db eb IIC Gb / Ex tb IIIC T80°C Db”

3.0
(0.12)

• Conformidade com as normas EN 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-1:2014, EN 60079-7: 2015 e EN 60079 31: 2014
conforme o Certificado de exame do tipo CML 15ATEX3024
O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no
site a seguir:
http://www.rockwellautomation.com/global/certification

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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