O poder da
colaboração
a seu dispor
Soluções PartnerNetwork™
da Rockwell Automation

Fundada em 1945, a Pepperl+Fuchs cresceu e se estabeleceu
como pioneira e inovadora em proteção contra explosões
elétricas e tecnologia de sensores.
A Pepperl+Fuchs é líder em desenvolvimento e fabricação de
componentes e produtos de proteção de áreas classificadas
para o mercado mundial de automação de processo.
A empresa lidera o mercado global de equipamentos de
segurança industrial para segurança intrínseca e tecnologia
de proteção contra explosões.
Hoje, a Pepperl+Fuchs fornece suporte no mundo todo para
clientes de mais de 50 subsidiárias em seis continentes.

Soluções de gabinetes para E/S em áreas classificadas

Para mais informações, acesse www.pepperl-fuchs.com

A Pepperl+Fuchs oferece soluções de gabinetes de acordo com os padrões
ATEX/IECEx para instalação de equipamentos da Rockwell Automation em
áreas classificadas.
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A Rockwell Automation, líder global em automação industrial e transforma
ção digital, colabora com a Pepperl+Fuchs para fornecer uma experiência
combinada e soluções líderes da indústria que ajudam os usuários finais a
aumentar a produtividade e proteger seus investimentos industriais.
Juntos, temos experiência para superar os desafios específicos da auto
mação industrial em qualquer lugar do mundo, em áreas como energia
para turbinas, petróleo e gás, químicos, farmacêutica e alimentos e bebi
das.
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Soluções de automação integradas em áreas classificadas
A Pepperl+Fuchs é pioneira e líder de mercado em proteção contra explosões elétricas,
definindo os métodos para uso de equipamentos elétricos em áreas classificadas.
A Pepperl+Fuchs oferece soluções de gabinetes de acordo com os padrões ATEX/IECEx
para instalação de sistemas 1718 Ex I/O da Allen-Bradley® em áreas classificadas.

Experiência e
confiabilidade
Reconhecida mundialmente
como autoridade em proteção
de áreas classificadas, a
Pepperl+Fuchs conta com
décadas de experiência em
certificação e aprovação para
áreas classificadas.

O sistema 1718 Ex I/O é uma plataforma de E/S distribuída com segurança intrínseca da
Rockwell Automation desenvolvida para áreas classificadas com zonas 1/21. Ela integra
dispositivos de campo por meio de comunicações EtherNet/IP™ em um design de E/S compacto
em rack. Essa conveniência também está disponível aos clientes que escolhem um gabinete
da Pepperl+Fuchs para os sistemas 1718 Ex I/O. O gabinete certificado inclui um rack instalado
e todos os cabos extensores necessários. Com seis variações de gabinete padrão, certificados
para uso com o sistema 1718 Ex I/O, os clientes podem escolher de acordo com as necessidades
de aplicação.

Gabinete de E/S distribuída adequado para áreas com zonas 1/21

Gabinetes adequados para áreas com zonas 1/21

PartnerNetwork™
da Rockwell Automation
O PartnerNetwork oferece
aos clientes uma equipe integrada de especialistas em
engenharia e fornecedores
líderes no setor de automação e fabricação.
Os membros do programa
PartnerNetwork são empresas importantes que têm
experiência na entrega de
produtos ou serviços projetados para trabalhar com
nossas soluções. A colaboração entre os membros
ajuda a otimizar sua cadeia
de fornecimento, simplificar
a implementação do projeto
e fornecer o melhor valor
para seu investimento em
automação.

Gabinetes padrão para sistemas 1718 Ex I/O
Número do modelo

Material*

Slots

Tamanho (LxAxP) pol. (mm)

FB9210-PF0-G-0A0-00-0-R323698

GRP

10

23,70 (600) x 18,90 (480) x 9,60 (242)

FB9210-S60-G-0A0-00-0-R323699

SS 316L

10

23,70 (600) x 23,70 (600) x 8,80 (223)

FB9220-PF0-G-0A0-00-0-R323700

GRP

20

23,70 (600) x 18,90 (480) x 9,60 (242)

FB9220-S60-G-0A0-00-0-R323701

SS 316L

20

23,70 (600) x 23,70 (600) x 8,80 (223)

FB9240-PF0-G-0A0-00-0-R323702

GRP

40

23,70 (600) x 18,90 (480) x 9,60 (242)
(2 gabinetes)

FB9240-S70-G-0A0-00-0-R323703

SS 316L

40

31,50 (800) x 31,50 (800) x 11,90 (300)

Sistema 1718 Ex I/O com rack de 10 slots

Sistema 1718 Ex I/O com rack de 40 slots

*GRP é sigla de “Glass Reinforced Polyester” (poliéster reforçado com fibra de vidro) e SS é sigla de “Stainless Steel”
(aço inoxidável).

A tabela de especificações exibe as configurações de projeto básicas, que incluem
material do gabinete, tamanho do rack, tamanho do gabinete e preferência de fiação.
Outras configurações e opções estão disponíveis, inclusive diferentes tipos de bucha
de cabo e fiação de E/S. Essas soluções de gabinetes personalizadas também são
compatíveis com os sistemas 1718 Ex I/O. Porém, as soluções seguem diferentes
orientações de lista de materiais e tempos de atendimento do pedido.
Além das soluções de gabinetes, a Pepperl+Fuchs oferece soluções certificadas
de áreas classificadas e conjuntos de fonte de alimentação para incorporar a um
sistema ou projeto maior.

Sistema 1718 Ex I/O em um
gabinete de poliéster reforçado
com fibra de vidro (GRP) da
Pepperl+Fuchs. Para mais
informações sobre o sistema
1718 Ex I/O, consulte o perfil
1718-PP001.

