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Cette publication est disponible en français sous forme électronique (fichier PDF).
Pour la télécharger, rendez-vous sur la page Internet indiquée ci-dessus.
Questa pubblicazione è disponibile in Italiano in formato PDF. Per scaricarla
collegarsi al sito Web indicato sopra.
Diese Publikation ist als PDF auf Deutsch verfügbar. Gehen Sie auf die oben
genannte Web-Adresse, um nach der Publikation zu suchen und sie
herunterzuladen.
Esta publicación está disponible en español como PDF. Diríjase a la dirección web
indicada arriba para buscar y descarga esta publicación.
Esta publicação está disponível em portugués como PDF. Vá ao endereço web que
aparece acima para encontrar e fazer download da publicação.
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Ambiente e gabinete
ATENÇÃO: Este equipamento é destinado ao uso em um ambiente industrial com
grau de poluição 2, em aplicações de sobretensão de Categoria II (como definido no
IEC 60664-1), em altitudes de até 2.000 m (6.562 pés) sem redução de capacidade,
dissipação de calor. Este equipamento é considerado Grupo 1, equipamento
industrial Classe A, de acordo com o IEC/CISPR 11. Sem as precauções apropriadas,
pode haver dificuldades com compatibilidade eletromagnética em ambientes
residenciais e outros ambientes, devido às interferências por radiação ou condução.
Este equipamento é fornecido como equipamento tipo aberto. Ele deve ser instalado dentro
de um gabinete projetado adequadamente para as condições ambientais específicas
presentes e deve ser projetado adequadamente para prevenir ferimentos pessoais
resultantes da possibilidade de acesso a partes energizadas. O gabinete deve ter
propriedades adequadas para inibir a propagação de chamas para prevenir ou minimizar o
alcance da chama, cumprindo a classificação de alcance de chama de 5V A, V2, V1, V0 (ou
equivalente) em caso de não metálicos. O interior do gabinete deve ser acessível apenas
através do uso de uma ferramenta. As seções subsequentes desta publicação podem conter
informações adicionais sobre os graus de proteção do gabinetes específicos necessários
para o cumprimento de determinadas certificações de segurança de produto.
Além desta publicação, consulte:
• Consulte Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, Rockwell
Automation publication 1770-4.1, para obter especificações adicionais de instalação.
• Norma NEMA 250 e IEC 60529, conforme o caso, para explicações sobre os graus de
proteção oferecidos pelos diferentes tipos de gabinetes.

Prevenção de descarga eletrostática
ATENÇÃO: Este equipamento é sensível à descarga eletrostática, o que pode
causar danos internos e afetar a operação normal. Siga estas orientações quando
lidar com este equipamento:
• Toque o objeto aterrado para descarregar a estática potencial.
• Utilize uma pulseira de aterramento aprovada.
• Não toque nos conectores ou pinos nas placas de componente.
• Não toque nos componentes do circuito dentro do equipamento.
• Utilize uma estação de trabalho livre de estática, se disponível.
• Armazene o equipamento em uma embalagem livre de estática, quando não
estiver em uso.
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Aprovação norte-americana para uso em áreas classificadas
O módulo a seguir tem a aprovação norte-americana para uso em áreas
classificadas: 2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2
The following information applies
when operating this equipment in
hazardous locations:

As informações a seguir se aplicam
durante a operação deste equipamento
em áreas classificadas:

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" are
suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B,
C, D, Hazardous Locations and nonhazardous
locations only. Each product is supplied with
markings on the rating nameplate indicating the
hazardous location temperature code. When
combining products within a system, the most
adverse temperature code (lowest "T" number)
may be used to help determine the overall
temperature code of the system. Combinations of
equipment in your system are subject to
investigation by the local Authority Having
Jurisdiction at the time of installation.

Os produtos identificados como “CL I, DIV 2, GP A, B,
C, D” são adequados para utilização apenas nos
Grupos A, B, C, D, Classe I Divisão 2, áreas
classificadas e não classificadas. Cada produto é
fornecido com identificações na placa de
identificação de classificação indicando o código de
temperatura da área classificada. Quando combinar
produtos dentro de um sistema, o código de
temperatura mais adverso (menor número “T”) deve
ser utilizado para auxiliar na determinação do código
de temperatura global do sistema. As combinações
de equipamentos em seu sistema estão sujeitas à
fiscalização das autoridades locais competentes no
momento da instalação.

WARNING:
EXPLOSION HAZARD

ADVERTÊNCIA:
RISCO DE EXPLOSÃO

• Do not disconnect equipment
unless power has been removed or
the area is known to be
nonhazardous.

• Não desconecte o equipamento, a não
ser que a alimentação tenha sido
desligada ou que a área seja
conhecida como não classificada.

• Do not disconnect connections to
this equipment unless power has
been removed or the area is known
to be nonhazardous. Secure any
external connections that mate to
this equipment by using screws,
sliding latches, threaded
connectors, or other means
provided with this product.

• Não desconecte as conexões deste
equipamento, a não ser que a
alimentação tenha sido desligada ou
que a área seja conhecida como não
classificada. Fixe todas as conexões
externas relacionadas a este
equipamento através da utilização de
parafusos, travas de dispositivo
corrediço, conectores com rosca ou
outros meios fornecidos com este
produto.

• Substitution of any component
may impair suitability for Class I,
Division 2.
• If this product contains batteries,
they must only be changed in an
area known to be nonhazardous.

• A substituição de qualquer
componente pode prejudicar a
adequação com a Classe I, Divisão 2.
• Se este produto contiver baterias, elas
devem ser trocadas em uma área que
seja conhecida como não classificada.
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Lista de peças
Sua embalagem contém um módulo de plug-in de memória.

45065

ADVERTÊNCIA:
• Se você inserir ou remover o módulo enquanto a alimentação estiver
aplicada, um arco elétrico pode ocorrer. Ele pode causar uma explosão em
instalações nas áreas classificadas. Antes de continuar, verifique se a
alimentação foi removida ou se a área não oferece perigo.
• Quando utilizado em uma área classificada Classe I, Divisão 2, este
equipamento deve ser montado em um gabinete adequado com o método
de fiação adequado que obedeça aos códigos elétricos vigentes.

ATENÇÃO: Este equipamento é considerado um equipamento industrial Grupo
1, Classe A de acordo com a publicação 11 do IEC/CISPR. Sem as devidas
precauções, pode ser difícil garantir a compatibilidade eletromagnética em
ambiente residencial e em outros ambientes devido a perturbações conduzidas
e irradiadas.

ADVERTÊNCIA: No fim da vida útil, a bateria usada deve ser descartada
separadamente do lixo comum e reciclada.
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Inserir o módulo no controlador
Siga as instruções para inserir e fixar o módulo de encaixe no controlador.

45066

1. Posicione o módulo de plug-in conforme mostrado.
2. Encaixe o módulo no slot 1 do compartimento de módulos.
3. Usando uma chave de fenda, aperte em 10 a 12 mm (0,39 a 0,47 pol.) o
parafuso auto-roscante M3 nas especificações de torque.

ATENÇÃO:

• O módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC é compatível somente com os
controladores Micro830® e Micro850®.
• O módulo de plug-in 2080-MEMBACK-RTC2 é compatível somente com
os controladores Micro870™.
• Você pode inserir ou remover o módulo durante a alimentação, mas
somente em locais não perigosos.
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Indicador de status
Estado

Descrição

Vermelho sólido (2 s)

Teste de ciclo de partida em andamento

Vermelho intermitente

Backup em andamento

Vermelho sólido (contínuo)

Bateria fraca

Especificações
Especificações gerais e ambientais
Atributo

Valor

Torque de montagem

0,2 Nm (1,48 lb-pol.)

Torque do parafuso no terminal

0,22 a 0,25 Nm (1,95 a 2,21 lb-pol.)
usando uma chave de fenda de 2,5 mm (0,10 pol.)

Temperatura, em operação

IEC 60068-2-1 (Teste Ad, operação a frio),
IEC 60068-2-2 (Teste Bd, operação em calor seco),
IEC 60068-2-14 (Teste Nb, operação em choque térmico):
-20 a 65 °C (-4 a 149 °F)

Temperatura, ar circulante, máx

65 °C (149 °F)

Temperatura, fora de operação

IEC 60068-2-1 (Teste Ad, operação a frio),
IEC 60068-2-2 (Teste Bd, operação em calor seco),
IEC 60068-2-14 (Teste Nb, operação em choque térmico):
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

Código de temperatura norte
americano

T4
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Certificações
Certificações
(quando o produto é

Valor

identificado)(1)
c-UL-us

Equipamento de controle industrial listado UL, certificado para os E.U.A.
e Canadá. Consulte o arquivo UL E322657.
Certificação UL para Classe I, Áreas classificadas Divisão 2, Grupos A, B,
C, D, certificado para EUA e Canadá. Veja arquivo UL E334470.

CE

Diretriz EMC 2014/30/UE da União Europeia, em conformidade com:
EN 61326-1; Med./Controle/Lab., Especificações industriais
EN 61000-6-2; Imunidade industrial
EN 61000-6-4; Emissões industriais
EN 61131-2; Controladores programáveis (Cláusula 8, Zona A e B)

RCM

Lei de Radiocomunicações da Austrália, em conformidade com:
AS/NZS CISPR 11; Emissões Industriais

(1)

Consulte o link de Certificação de produto em http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
para ver a Declaração de conformidade, certificados e outros detalhes sobre certificação.
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Suporte Rockwell Automation
A Rockwell Automation disponibiliza informações técnicas na web para ajudá-lo na utilização de seus
produtos. Em http://www.rockwellautomation.com/support/, você pode encontrar manuais técnicos, uma
base de conhecimento de perguntas frequentes, observações técnicas e de aplicação, códigos de amostra e
links para pacotes de serviço de software, e um recurso MySupport que você pode padronizar para fazer o
melhor uso destas ferramentas.
Para um nível extra de suporte técnico por telefone para instalação, configuração e localização de falhas,
oferecemos os programas TechConnect Support. Para obter mais informações, entre em contato com seu
distribuidor ou representante Rockwell Automation local ou visite o site
http://www.rockwellautomation.com/support/.

Assistência à instalação
Caso tenha algum problema nas primeiras 24 horas de instalação, consulte as informações contidas neste
manual. Você também pode entrar em contato com um número especial de Suporte ao Cliente para obter
ajuda inicial na preparação e na execução do seu produto.
Estados Unidos ou
Canadá

1.440.646.3434

Fora dos Estados Unidos
ou Canadá

Use o Worldwide Locator em
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, ou
entre em contato com o representante Rockwell Automation local.

Devolução de novos produtos
A Rockwell Automation testa todos os seus produtos para assegurar que estejam totalmente em operação
ao serem enviados para as instalações de produção. Porém, caso seu produto não esteja funcionando e
precise ser devolvido, siga estes procedimentos.
Estados Unidos

Entre em contato com seu distribuidor. Você deve fornecer um número de
Suporte ao Cliente (ligue para o número acima para obter um) ao seu
distribuidor para completar o processo de devolução.

Fora dos Estados Unidos

Entre em contato com um representante local da Rockwell Automation para
obter informações sobre o procedimento de devolução.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a suprir melhor suas necessidades de documentação. Se você tiver alguma
sugestão sobre como aprimorar este documento, preencha este formulário, publicação RA-DU002,
disponível em http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Allen-Bradley, Rockwell Automation, Micro800, Micro830, Micro850, Micro870 e TechConnect são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são de propriedade de suas respectivas empresas.

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.
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