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Descubra Modicon
Industrial Edge control para IIoT
Os controladores edge nativos da IIoT Modicon gerem interfaces 
complexas em bens e dispositivos ou diretamente na nuvem, com 
segurança e cibersegurança incorporadas. A Modicon oferece 
desempenho e redimensionabilidade para uma ampla gama de 
aplicações industriais até máquinas multi-eixos de alto desempenho e 
processos redundantes de alta disponibilidade.

Explore a nossa oferta
 - Controladores de AVAC Modicon
 - PLC Modicon 
 - Controladores de movimento Modicon
 - PAC Modicon
 - E/S Modicon
 - Redes Modicon
 - Fonte de alimentação Modicon
 - Cablagem Modicon

Modicon

G0004-PT
version:  2.0

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T

https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon HVAC Controllers
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon PLC
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon Motion Controllers
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon PAC
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon I/O
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon Networking
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon Power Supply
https://www.se.com/ww/en/work/products/master-ranges/modicon#Modicon Wiring


Encontre o seu catálogo

 > Com apenas 3 cliques, pode aceder aos catálogos de 
Automação e Controlo Industrial, em inglês e francês
 > Consulte os catálogos de automação digital em Digi-Cat Online

Selecione a sua formação 

 > Encontre a formação certa para as suas necessidades no nosso site 
global
 > Localize o centro de formação com a ferramenta seletora, utilizando 
este link

Acesso rápido às informações do 
produto
Obtenha informações técnicas sobre o seu produto

Cada referência comercial apresentada num catálogo contém uma 
hiperligação. Clique na mesma para obter as informações técnicas do 
produto:

 – Características, dimensões e desenhos, montagem e distância,  
ligações e esquemas, curvas de desempenho

 – Imagem do produto, folha de instruções, guia do utilizador, 
certificações do produto, manual de fim de vida útil

• Catálogos atualizados
• Seletores de produtos incorporados, imagens a 360°
• Pesquisa otimizada por referências comerciais
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https://www.youtube.com/embed/9Nv2zUuX69g?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/9Nv2zUuX69g?autoplay=1
https://digicat.se.com
https://www.se.com/ww/en/work/services/training/
https://www.se.com/ww/en/work/services/field-services/electrical-distribution/operate/training/
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Guia de seleção Harmony XPS 
Módulos de segurança Basic e Universal

2 3

Tipo de módulo de segurança Módulos de segurança Basic 
com função de segurança predefinida

Módulos de segurança Universal 
com função de segurança predefinida ou funções de segurança selecionáveis através de seletores rotativos

Funções de segurança

 
 - Paragem de emergência
 - Interruptor de proteção

 - Paragem de emergência
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de segurança 

RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança

 - Paragem de emergência
 - Contacto antivalente
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de segurança de 

proximidade
 - Sensor PNP
 - Interruptor de segurança RFID
 - Cortina de luz de segurança
 - Estação de controlo a duas mãos

 -  Paragem de 
emergência

 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de 

segurança de 
proximidade

 - Sensor PNP
 -  Interruptor de 

segurança RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança

 -  Paragem de 
emergência

 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de 

segurança de 
proximidade

 - Sensor PNP e NPN
 -  Interruptor de 

segurança RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança
 -  Tapete/extremidade de 

deteção

 -  Paragem de 
emergência

 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de 

segurança de 
proximidade

 - Sensor PNP e NPN
 -  Interruptor de 

segurança RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança
 -  Tapete/extremidade de 

deteção

 -  Paragem de 
emergência

 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de 

segurança de 
proximidade

 - Sensor PNP
 -  Interruptor de 

segurança RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança

 - Paragem de emergência
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de segurança 

de proximidade
 - Sensor PNP
 -  Interruptor de segurança 

RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança
 -  Estação de controlo a 

duas mãos
 - Interruptor de ativação

 -  Para aumentar o 
número de 
contactos de 
segurança

 -  Monitorização de velocidade 
zero com acesso retardado à 
área perigosa

Nível de segurança máximo alcançável  b  PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 
13849-1

 b  PL c/Categoria 1 em conformidade 
com a norma ISO 13849-1

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1  b  PL e/Categoria 3 em conformidade 
com a norma ISO 13849-1

 b SILC L 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

 b  SILCL 1 em conformidade com a 
norma IEC 62061

 b  SIL 1 em conformidade com a 
norma IEC 61508

 b SILC L 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

 b  SILC L 3 em conformidade com 
a norma IEC 62061

 b SIL 3 em conformidade com a 
norma IEC 61508

Conformidade com as normas  b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Certificações do produto  b cULus
 b TÜV
 b EAC (em curso)
 b CCC (em curso)
 b Marcação KC (em curso)

 b cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

 b  cULus 
 b  TÜV
 b EAC (em curso)
 b CCC (em curso)
 b Marcação KC (em curso)

Número de saídas Segurança imediata 4 NA 2 NA 1 saída de comutação simples 3 NA 2 NA + 1 NF 3 NA 3 NA + 1 NF 2 NA 4 NA -
Segurança atrasada
(atraso de tempo)

- 1 NA (configurável)
0...900 s

- - - 3 NA + 1 NF (configurável)
0...900 s

- - - 1 NA (configurável)
0,5...60 s

Diagnóstico 2 NF 1 estado sólido 1 estado sólido pulsado 1 estado sólido pulsado 1 estado sólido pulsado 1 estado sólido pulsado
1 estado sólido

1 estado sólido pulsado 1 estado sólido pulsado 2 NF 1 estado sólido pulsado
1 estado sólido

Visor 5 LED 8 LED 6 LED 6 LED 6 LED 8 LED 16 LED 8 LED 3 LED 5 LED
Tensão de alimentação 24 V CA/CC e 48-240 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC e 48-240 V CA/CC
Tempo de sincronização entre entradas Fixo Fixo Selecionável Selecionável Selecionável Selecionável Selecionável Selecionável - Fixo
Número de canais de entradas 2 2 2 2 2 3 12 4 - 3

Tipo de módulo de segurança XPSBAC XPSBAT XPSUAB XPSUAF XPSUAK XPSUAT XPSUDN XPSUS XPSUEP XPSUVN
Página 38729/3 38729/4 38729/5 38729/7 38729/8 38729/9 38729/10 38729/11 38729/13 38729/14
Tipo de acessório XPSEC, XPSES
Página 38729/15 38729/15
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Apresentação Harmony XPS
Módulos de segurança Basic
Funções de segurança: seleção de módulos de segurança

Esta tabela de seleção indica qual o módulo de segurança a selecionar, de acordo 
com as funções de segurança necessárias.

Funções de segurança Módulos de segurança

ISO 13849-1 PL c/Categoria 1 PL e/Categoria 3 PL e/Categoria 4
IEC 62061 SILCL 1 SILCL 3 SILC L 3
IEC 61508 SIL 1 SIL 3 SIL 3

Paragem de emergência Categoria de paragem 0 XPSUAB - XPSBAC
XPSUAF
XPSUAK
XPSUDN
XPSUS

Categoria de paragem 
0+1

- - XPSBAT
XPSUAT

Controlo de acesso a 
zonas perigosas

Proteção de 
interbloqueio com e sem 
bloqueio de proteção

XPSUAB - XPSBAC
XPSBAT
XPSUAF
XPSUAK
XPSUAT
XPSUDN
XPSUS

Interruptor magnético XPSUAB - XPSBAT
XPSUAF
XPSUAK
XPSUAT
XPSUDN
XPSUS

Interruptor de segurança 
RFID

XPSUAB - XPSBAT
XPSUAF
XPSUAK
XPSUAT
XPSUDN
XPSUS

Cortinas de luz XPSUAB - XPSBAT
XPSUAF
XPSUAK
XPSUAT
XPSUDN
XPSUS

Tapetes de segurança - - XPSUAK
XPSUAT

Iniciar e ativar 
movimentos perigosos

Estação de controlo a 
duas mãos

XPSUAB - XPSUS

Interruptor de ativação
(interruptor de pega)

- - XPSUS

Interruptor de segurança 
de proximidade

XPSUAB - XPSUAF
XPSUAK
XPSUAT
XPSUDN
XPSUS

Funções de 
monitorização de 
segurança

Deteção de velocidade 
zero
(tensão remanescente)

- XPSUVN -

Temporizador de 
segurança

- XPSUVN -

Aumentar o número de 
contactos de segurança 
(1)

- - XPSUEP

(1) Mais informações na página 38729/14.

38729-PT
version:  3.0
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Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Basic
Tipo XPSBAC para paragem de emergência e interruptor de proteção

Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSBAC são utilizados para monitorizar circuitos de 
paragem de emergência em conformidade com as normas EN/ISO 13850 e EN/
IEC 60204-1 e também cumprem os requisitos de segurança para a monitorização 
elétrica de interruptores em dispositivos de proteção em conformidade com a 
norma EN/ISO 14119.

 b Fornecem proteção para o operador da máquina e para a máquina, parando 
imediatamente o movimento perigoso ao receber uma instrução de paragem do 
operador ou ao detetar uma falha no próprio circuito de segurança.

 b O módulo XPSBAC tem 4 saídas de segurança NA e uma saída NF configurável 
com fios em série ou em paralelo para sinalização para o CLP.

 - As funções de segurança são fixas.
 - Para ajudar no diagnóstico, os módulos XPSBAC têm uma saída NF configurável 

com fios em série ou em paralelo para fornecer informações sobre o estado do 
circuito de deteção de velocidade zero.

 - 5 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização.

Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado

Entradas de segurança ˗

Saídas de controlo 1

Saídas de segurança 4 NA

Saídas de diagnóstico 2 NF

Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis

Terminais 16

Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.

Nível de segurança máximo 
alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILCL 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus
 b TÜV
 b EAC (em curso)
 b CCC (em curso)
 b Marcação KC (em curso)

Conformidade com as normas  b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Tensão Terminais mm/pol. Referências Peso kg/

lb
Tipo XPSBAC
Para monitorizar a paragem 
de emergência e o interruptor 
de proteção

24 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSBAC14AC 0,200 
0,440

Parafuso 5,08/0,20XPSBAC14AP 0,200 
0,440

48-240 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSBAC34AC 0,200 
0,440

Parafuso 5,08/0,20XPSBAC34AP 0,200 
0,440

XPSBACp1AC XPBACp1AP

38729-PT
version:  3.0
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Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Basic
Tipo XPSBAT para monitorizar a paragem de emergência, interruptor de 
proteção, interruptor magnético, interruptor de segurança RFID e cortina 
de luz de segurança

XPSBAT12A1APXPSBAT12A1AC

Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSBAT são utilizados para monitorizar circuitos de 
paragem de emergência em conformidade com as normas EN/ISO 13850 e EN/
IEC 60204-1 e também cumprem os requisitos de segurança para a monitorização 
elétrica de interruptores em dispositivos de proteção em conformidade com a norma 
EN/ISO 14119.

 b Fornecem proteção para o operador da máquina e para a máquina, parando 
imediatamente o movimento perigoso ao receber uma instrução de paragem do 
operador ou ao detetar uma falha no próprio circuito de segurança.

 b Além das saídas de segurança de abertura instantânea de categoria 0 de 
paragem, os módulos incorporam 1 saída de atraso de tempo de categoria 1 de 
paragem que permite a desaceleração controlada dos componentes do motor até 
que seja alcançada uma paragem completa (por exemplo, travagem do motor por 
acionamento de velocidade variável).No final do atraso predefinido, a alimentação 
é desligada abrindo os circuitos de saída do atraso de tempo.

 b O atraso de tempo dos 3 circuitos de saída é ajustável entre 0 e 15 min (900 s),

 - As funções de segurança e o atraso de tempo são selecionáveis e podem ser 
configurados por interruptores seletores na face frontal, enquanto que a função de 
início pode ser configurada com cablagem.

 - A função de monitorização do botão Iniciar é configurável, dependendo da 
cablagem.

 - 8 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado
Entradas de segurança 2
Saídas de controlo 3
Saídas de segurança 2 NA imediatas, 1 NA (configurável) 0 ... 900 s
Saídas de diagnóstico 1
Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis
Terminais 16
Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.
Nível de segurança máximo 
alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILCL 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus
 b TÜV
 b EAC (em curso)
 b CCC (em curso)
 b Marcação KC (em curso)

Conformidade com as 
normas

 b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Número de 

circuitos 
de 
segurança

Faixa de 
configuração 
do atraso de 
tempo

Tensão Terminais 
mm/pol.

Referências Peso kg/
lb

Tipo XPSBAT
para monitorizar:
 - Paragem de 

emergência
 - Interruptor de 

proteção
 - Interruptor 

magnético
 - Interruptor de 

segurança RFID
 - Cortina de luz de 

segurança

3 NA (1 
atraso de 
tempo 
NA)

0…900 s 24 V a/c Mola 
5,08/0,20

XPSBAT12A1AC 0,200
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSBAT12A1AP 0,200
0,440

38729-PT
version:  3.0
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Princípio operacional, 
seleção

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUAB, para monitorizar a paragem de emergência, contacto 
antivalente, interruptor de proteção, interruptor magnético, interruptor de 
segurança de proximidade, sensor PNP, interruptor de segurança RFID, 
cortina de luz de segurança ou estação de controlo a duas mãos

Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSUAB são concebidos para monitorizar estações de 
controlo a duas mãos IIIA que devem estar em conformidade com a norma 
internacional ISO 13851. As estações de controlo devem ser concebidas e 
instaladas de modo a que não possam ser ativadas involuntariamente ou facilmente 
desativadas. Dependendo da aplicação, devem ser cumpridos os requisitos das 
normas tipo C específicas da maquinaria envolvida (pode ser necessário considerar 
métodos adicionais de proteção individual).

Para iniciar um movimento perigoso, ambos os operadores (botões de pressão de 
controlo a duas mãos) devem ser ativados num intervalo de 0,5 s (ativação 
síncrona). Se um dos dois botões de pressão for libertado durante uma operação 
perigosa, a sequência de controlo é cancelada. Só é possível retomar a operação 
perigosa se ambos os botões de pressão forem colocados novamente na sua 
posição inicial e reativados dentro do intervalo de tempo necessário. A distância de 
segurança entre as unidades de controlo e a zona perigosa deve ser suficiente para 
garantir que apenas quando um operador for libertado a zona perigosa não possa 
ser alcançada antes de o movimento perigoso ser concluído ou interrompido.

 b Com início automático, manual e monitorizado, os módulos de segurança 
XPSUAB são utilizados para monitorizar:

 v  Uma paragem de emergência de contacto único em conformidade com a norma 
ISO 13850

 v Interruptores ativados por dispositivos de proteção em conformidade com a 
norma ISO 14119:

 - Par de contactos antivalentes
 - Interruptor de proteção mecânico
 - Interruptor magnético com contacto antivalente
 - Interruptor de segurança de proximidade com contacto antivalente
 - Sensor PNP
 - Interruptor de segurança RFID

 v Cortinas de luz tipo 4 em conformidade com a norma IEC 61496-1, que têm 
saídas de segurança de estado sólido com função de teste

 b Apenas com início automático, os módulos de segurança XPSUAB são 
utilizados para monitorizar o controlo a duas mãos IIIA.

 - As funções de segurança e a função de início são selecionáveis e podem ser 
configuradas por interruptores seletores na face frontal.

 - Uma saída de diagnóstico de estado sólido com informações de estado 
completas facilita a manutenção.

 - 6 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Seleção
Requisitos da norma ISO 13851 Tipo I Tipo II Tipo III

A B C
A norma ISO 13851 define a 
seleção dos controlos a duas 
mão de acordo com o seu 
comportamento.
Esta tabela detalha os 3 tipos 
de controlos a duas mãos em 
conformidade com a norma 
ISO 13851.
Para cada tipo, enumera as 
características operacionais e 
os requisitos mínimos.

Uso de ambas as mãos (ação 
simultânea)

Ligação entre os sinais de 
entrada e saída

Prevenção de funcionamento 
acidental

À prova de adulteração

Sinal de saída reinicializado

Ação síncrona (limite de tempo 
especificado)

Uso de componentes 
comprovados
(Categoria 1 em conformidade 
com a norma ISO 13849-1)

XPSUAB

Redundância com deteção de 
erro parcial (Categoria 3, em 
conformidade com a norma 
ISO 13849-1)

XPSUS

Redundância + 
Automonitorização (Categoria 
4, em conformidade com a 
norma ISO 13849-1)

XPSUS

Estação de controlo a duas mãos XY2SB (1)

Em conformidade com a norma ISO 13849-1 Em conformidade coma norma ISO 13851

(1) Por favor, consulte o Catálogo "Estações de controlo ergonómico a duas mãos XY2SB".

38729-PT
version:  3.0
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Principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUAB, para monitorizar a paragem de emergência, contacto 
antivalente, interruptor de proteção, interruptor magnético, interruptor de 
segurança de proximidade, sensor PNP, interruptor de segurança RFID, 
cortina de luz de segurança ou estação de controlo a duas mãos

Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado
Entrada de segurança 1
Saídas de controlo 2 saídas pulsadas LIGAR/DESLIGAR configuráveis
Saídas de segurança 1 saída de comutação simples
Saídas de diagnóstico 1 saída de diagnóstico de estado sólido com informações de 

estado completas
Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis

Ligação de expansão segura Não
Terminais 16
Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.
Nível de segurança máximo 
alcançável

 b PL c/Categoria 1 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILCL 1 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 1 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

Conformidade com as normas  b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Tensão Terminais mm/pol. Referências Peso kg/

lb
Tipo XPSUAB
para monitorizar:
 - Paragem de emergência
 - Contacto antivalente
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 - Interruptor de segurança de 

proximidade
 - Sensor PNP
 - Interruptor de segurança 

RFID
 - Cortina de luz de segurança
 - Estação de controlo a duas 

mãos

24 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUAB11CC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUAB11CP 0,200 
0,440

48-240 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUAB31CC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUAB31CP 0,200 
0,440

XPSUABp1CC XPSUABp1CP
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Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSUAF são utilizados para fornecer proteção para o 
operador da máquina e para a máquina, parando imediatamente o movimento 
perigoso ao receber uma instrução de paragem do operador ou ao detetar um 
problema no próprio circuito de segurança.

Os módulos de segurança XPSUAF são utilizados para monitorizar:
 v Circuitos de paragem de emergência em conformidade com a norma ISO 13850
 v Interruptores ativados por dispositivos de proteção em conformidade com a 

norma ISO 14119:
 - Interruptores de proteção mecânicos
 - Interruptor magnético com contactos antivalentes ou 2 NF
 - Interruptor de segurança de proximidade com contacto antivalente
 - Sensor PNP
 - Interruptor de segurança RFID

 v Cortinas de luz tipo 4 em conformidade com a norma IEC 61496-1 com saídas 
de segurança de estado sólido com função de teste

 - As funções de segurança e a função de início são selecionáveis e podem ser 
configuradas por interruptores seletores na face frontal.

 - Uma saída de diagnóstico de estado sólido com informações de estado 
completas facilita a manutenção.

 - Para monitorizar um número maior de contactos antivalentes utilizando este 
módulo de segurança, o contacto antivalente pode ser ligado com um NF em 
série e NA em paralelo.

 - 6 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado
Entradas de segurança 2
Saídas de controlo 3 saídas pulsadas LIGAR/DESLIGAR configuráveis
Saídas de segurança 3 NA
Saídas de diagnóstico 1 saída de diagnóstico de estado sólido com informações de 

estado completas
Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis

Ligação de expansão segura Sim
Terminais 16
Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.
Nível de segurança máximo 
alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 
13849-1

 b SILC L 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

Conformidade com as normas  b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Tensão Terminais mm/pol. Referências Peso kg/

lb
Tipo XPSUAF
para monitorizar:
 - Paragem de emergência
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 - Interruptor de segurança de 

proximidade
 - Sensor PNP
 - Interruptor de segurança 

RFID
 - Cortina de luz de segurança

24 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUAF13AC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUAF13AP 0,200 
0,440

48-240 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUAF33AC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUAF33AP 0,200 
0,440

Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUAF, para monitorizar a paragem de emergência, interruptor de 
proteção, interruptor magnético, interruptor de segurança de proximidade, 
sensor PNP, interruptor de segurança RFID ou cortina de luz de segurança

XPSUAFp3AC XPSUAFp3AP
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Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSUAK fornecem proteção para o operador da 
máquina e para a máquina, parando imediatamente o movimento perigoso ao 
receber uma instrução de paragem do operador ou ao detetar um problema no 
próprio circuito de segurança.

Os módulos de segurança XPSUAK são utilizados para monitorizar:
 v Circuitos de paragem de emergência em conformidade com a norma ISO 13850
 v Interruptores ativados por dispositivos de proteção em conformidade com a 

norma ISO 14119:
 - Interruptores de proteção mecânicos
 - Interruptor magnético com contactos antivalentes ou 2 NF
 - Interruptor de segurança de proximidade com contacto antivalente
 - Par de sensores
 - 1 sensor PNP + 1 NPN
 - Interruptor de segurança RFID

 v Cortinas de luz tipo 4 em conformidade com a norma IEC 61496-1 com saídas 
de segurança de estado sólido com função de teste

 v Tapetes ou extremidades de deteção de 4 fios em conformidade com a norma 
ISO 13856

 - As funções de segurança e a função de início são selecionáveis e podem ser 
configuradas por interruptores seletores na face frontal.

 - Uma saída de diagnóstico de estado sólido com informações de estado 
completas facilita a manutenção.

 - Para monitorizar um número maior de contactos antivalentes utilizando este 
módulo de segurança, o contacto antivalente pode ser ligado com um NF em 
série e NA em paralelo.

 - 6 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado
Entradas de segurança 2
Saídas de controlo 3 saídas pulsadas LIGAR/DESLIGAR configuráveis
Saídas de segurança 2 NA + 1 NF
Saídas de diagnóstico 1 saída de diagnóstico de estado sólido com informações de 

estado completas
Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis

Ligação de expansão 
segura

Sim

Terminais 20

Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.
Nível de segurança máximo 
alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILC L 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

Conformidade com as 
normas

 b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Tensão Terminais mm/pol. Referências Peso kg/

lb
Tipo XPSUAK
para monitorizar:
 - Paragem de emergência
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 -  Interruptor de segurança 

de proximidade
 - Sensor PNP e NPN
 -  Interruptor de segurança 

RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança
 -  Tapete/extremidade de 

deteção

24 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUAK12AC 0,200 
0,440

Parafuso 5,08/0,20 XPSUAK12AP 0,200 
0,440

48-240 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUAK32AC 0,200 
0,440

Parafuso 5,08/0,20 XPSUAK32AP 0,200 
0,440

Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUAK, para monitorizar a paragem de emergência, interruptor de 
proteção, interruptor magnético, interruptor de segurança de proximidade, 
sensores PNP e NPN, interruptor de segurança RFID, cortina de luz de 
segurança ou tapete/extremidade de deteção

XPSUAKp2AC XPSUAKp2AP
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Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSUAT fornecem proteção para o operador e para a máquina, 
parando imediatamente o movimento perigoso ao receber uma instrução de paragem do 
operador ou ao detetar um problema no próprio circuito de segurança.
Os módulos de segurança XPSUAT são utilizados para monitorizar:

 v Circuitos de paragem de emergência em conformidade com a norma ISO 13850.
 v  Interruptores ativados por dispositivos de proteção em conformidade com a norma 

ISO 14119:
 - Interruptores de proteção mecânicos
 - Interruptor magnético com contactos antivalentes ou 2 NF
 - Interruptor de segurança de proximidade com contacto antivalente
 - Sensor PNP
 - 1 sensor PNP + 1 NPN
 - Interruptor de segurança RFID

 v  Cortinas de luz tipo 4 em conformidade com a norma IEC 61496-1 com saídas de 
segurança de estado sólido com função de teste.

 v  Tapetes ou extremidades de deteção de 4 fios em conformidade com a norma ISO 
13856.

 v Além das saídas de segurança de abertura instantânea de categoria 0 de paragem, 
os módulos de segurança XPSUAT incorporam saídas de atraso de tempo de categoria 
1 de paragem que permitem a desaceleração controlada do motor até à paragem 
completa (por exemplo, travagem do motor por acionamento de velocidade variável).  No 
final do atraso predefinido, a alimentação é desligada ao abrir os circuitos de saída com 
atraso de tempo. Além disso, o atraso de tempo de 0 s a 15 min (900 s) pode ser 
selecionado por interruptores seletores na face frontal.
 - As funções de segurança e a função de início são selecionáveis e podem ser 

configuradas por interruptores seletores na face frontal.
 - Uma saída de diagnóstico de estado sólido com informações de estado completas 

facilita a manutenção.
 - Para monitorizar um número maior de contactos antivalentes utilizando este módulo 

de segurança, o contacto antivalente pode ser ligado com um NF em série e NA em 
paralelo.

 - 8 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado
Entradas de segurança 2 entradas de segurança positivas 24 VCC, 1 entrada de segurança 

negativa
Saídas de controlo 4 saídas pulsadas LIGAR/DESLIGAR configuráveis
Saídas de segurança 3 imediatas NA + 3 configuráveis NA + 1 configurável NF
Saídas de diagnóstico  b 1 saída de diagnóstico de estado sólido para finalização de atraso 

de tempo
 b 1 saída de diagnóstico de estado sólido com informações de 

estado completas
Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis
Ligação de expansão 
segura

Sim

Terminais 27
Largura do módulo 45 mm/1,77 pol.
Configuração do atraso  
de tempo

0 s a 15 min. O atraso é configurado com o seletor de base de atraso 
e o seletor de fator de atraso

Nível de segurança 
máximo alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILCL 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

Conformidade com as 
normas

 b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Faixa de 

configuração do 
atraso de tempo 

Tensão Terminais 
mm/pol.

Referências Peso 
kg/lb

Tipo XPSUAT
para monitorizar
 - Paragem de emergência
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 - I nterruptor de segurança 

de proximidade
 - Sensor PNP e NPN
 -  Interruptor de segurança 

RFID
 -  Cortina de luz de 

segurança
 -  Tapete/extremidade de 

deteção

0...900 s 24 V a/c Mola 
5,08/0,20

XPSUAT13A3AC 0,350 
0,770

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUAT13A3AP 0,350 
0,770

48-240 V a/c Mola 
5,08/0,20

XPSUAT33A3AC 0,350 
0,770

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUAT33A3AP 0,350 
0,770

Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUAT, para monitorizar a paragem de emergência, interruptor de 
proteção, interruptor magnético, interruptor de segurança de proximidade, 
sensor PNP e NPN, interruptor de segurança RFID, cortina de luz de 
segurança ou tapete/extremidade de deteção

XPSUATp3A3AC XPSUATp3A3AP
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Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSUDN são utilizados para monitorizar:

 v Circuitos de paragem de emergência em conformidade com a norma ISO 13850
 v Interruptores ativados por dispositivos de proteção em conformidade com a 

norma ISO 14119:
 - Interruptores de proteção mecânicos
 - Interruptor magnético com contactos antivalentes ou 2 NF
 - Interruptor de segurança de proximidade com contacto antivalente
 - Sensor PNP
 - Interruptor de segurança RFID

 v Cortinas de luz tipo 4 em conformidade com a norma IEC 61496-1 com saídas 
de segurança de estado sólido com função de teste

 - As funções de segurança e a função de início são selecionáveis e podem ser 
configuradas por interruptores seletores na face frontal.

 - Uma saída de diagnóstico de estado sólido com informações de estado 
completas facilita a manutenção.

 - Para monitorizar um número maior de contactos antivalentes utilizando este 
módulo de segurança, o contacto antivalente pode ser ligado com um NF em 
série e NA em paralelo.

 - 16 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado
Entradas de segurança 6
Saídas de controlo 7 saídas pulsadas LIGAR/DESLIGAR configuráveis
Saídas de segurança 3 NA + 1 NF
Saídas de diagnóstico 1 saída de diagnóstico de estado sólido com informações de 

estado completas
Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis
Ligação de expansão segura Sim
Terminais 32
Largura do módulo 45 mm/1,77 pol.
Nível de segurança máximo 
alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILCL 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

Conformidade com as 
normas

 b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Tensão Terminais mm/pol. Referências Peso kg/

lb
Tipo XPSUDN
para monitorizar
 - Paragem de 

emergência
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 - Interruptor de 

segurança de proximidade
 - Sensor PNP
 - Interruptor de 

segurança RFID
 - Cortina de luz de 

segurança

24 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUDN13AC 0,350 
0,770

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUDN13AP 0,350 
0,770

48-240 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUDN33AC 0,350 
0,770

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUDN33AP 0,350 
0,770

Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUDN, para monitorizar a paragem de emergência, interruptor de 
proteção, interruptor magnético, interruptor de segurança de proximidade, 
sensor PNP, interruptor de segurança RFID ou cortina de luz de segurança

XPSUDNp3AC XPSUDNp3AP
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Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSUS são concebidos para monitorizar estações de 
controlo a duas mãos IIIA ou IIIC, que devem estar em conformidade com a norma 
internacional ISO 13851. As estações de controlo devem ser concebidas e 
instaladas de modo a que não possam ser ativadas involuntariamente ou facilmente 
desativadas. Dependendo da aplicação, devem ser cumpridos os requisitos das 
normas tipo C específicas da maquinaria envolvida (pode ser necessário considerar 
métodos adicionais de proteção individual).
Para iniciar um movimento perigoso, ambos os operadores (botões de pressão de 
controlo a duas mãos) devem ser ativados num intervalo de 0,5 s (ativação 
síncrona). Se um dos dois botões de pressão for libertado durante uma operação 
perigosa, a sequência de controlo é cancelada. Só é possível retomar a operação 
perigosa se ambos os botões de pressão forem colocados novamente na sua 
posição inicial e reativados dentro do intervalo de tempo necessário. A distância de 
segurança entre as unidades de controlo e a zona perigosa deve ser suficiente para 
garantir que apenas quando um operador for libertado a zona perigosa não possa 
ser alcançada antes de o movimento perigoso ser concluído ou interrompido.

 b Com início automático, manual e monitorizado, os módulos de segurança 
XPSUS são utilizados para monitorizar:

 v 2 circuitos de paragem de emergência em conformidade com a norma ISO 
13850

 v Interruptores ativados por dispositivos de proteção em conformidade com a 
norma ISO 14119:

 - 2 interruptores de proteção mecânicos
 - 2 interruptores magnéticos com contacto antivalente ou 2 contactos NF
 - 2 interruptores de segurança de proximidade com contacto antivalente
 - 2 sensores PNP independentes
 - 2 interruptores de segurança RFID

 v Cortinas de luz tipo 4 em conformidade com a norma IEC 61496-1 com saídas 
de segurança de estado sólido com função de teste

 b Apenas com início automático, os módulos de segurança XPSUS são utilizados 
para monitorizar um controlo a duas mãos IIIA, IIIC ou interruptor de ativação.

 - As funções de segurança e a função de início são selecionáveis e podem ser 
configuradas por interruptores seletores na face frontal.

 - Uma saída de diagnóstico de estado sólido com informações de estado 
completas facilita a manutenção.

 - Para monitorizar um número maior de contactos antivalentes utilizando estes 
módulos de segurança, o contacto antivalente pode ser ligado com um NF em 
série e NA em paralelo.

 - 8 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Seleção
Requisitos da norma ISO 13851 Tipo I Tipo II Tipo III

A B C
A norma ISO 13851 define a 
seleção dos controlos a duas 
mão de acordo com o seu 
comportamento.
Esta tabela detalha os 3 tipos de 
controlos a duas mãos em 
conformidade com a norma ISO 
13851.
Para cada tipo, enumera as 
características operacionais e 
os requisitos mínimos.

Uso de ambas as mãos (ação simultânea)

Ligação entre os sinais de entrada e saída

Prevenção de funcionamento acidental

À prova de adulteração

Sinal de saída reinicializado

Ação síncrona (limite de tempo 
especificado)
Uso de componentes comprovados
(Categoria 1, em conformidade com a 
norma ISO 13849-1)

XPSUAB

Redundância com deteção de erro parcial 
(Categoria 3, em conformidade com a 
norma ISO 13849-1)

XPSUS

Redundância + Automonitorização 
(Categoria 4, em conformidade com a 
norma ISO 13849-1)

XPSUS

Estação de controlo a duas mãos XY2SB (1)

Em conformidade com a norma ISO 13849-1 Em conformidade coma norma ISO 
13851

(1) Por favor, consulte o Catálogo "Estações de controlo ergonómico a duas mãos XY2SB".

Princípio operacional, 
seleção

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUS, para monitorizar a paragem de emergência, interruptor de 
proteção, interruptor magnético, interruptor de segurança de proximidade, 
sensor PNP, interruptor de segurança RFID, cortina de luz de segurança, 
estação de controlo a duas mãos ou interruptor de ativação
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Principais características
Entradas de início Início automático, manual e monitorizado

Entradas de segurança 2

Saídas de controlo 3 saídas pulsadas LIGAR/DESLIGAR configuráveis

Saídas de segurança 2 NA

Saídas de diagnóstico 1 saída de diagnóstico de estado sólido com informações de 
estado completas

Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis

Ligação de expansão segura Sim

Terminais 16

Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.

Nível de segurança máximo 
alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILCL 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

Conformidade com as 
normas

 b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Tensão Terminais mm/pol. Referências Peso kg/

lb
Tipo XPSUS
para monitorizar:
 - Paragem de emergência
 - Interruptor de proteção
 - Interruptor magnético
 - Interruptor de segurança 

de proximidade
 - Sensor PNP
 - Interruptor de segurança 

RFID
 - Cortina de luz de 

segurança
 - Estação de controlo a 

duas mãos
 - Interruptor de ativação

24 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUS12AC 0,200 
0,440

Parafuso 5,08/0,20 XPSUS12AP 0,200 
0,440

48-240 V a/c Mola 5,08/0,20 XPSUS32AC 0,200 
0,440

Parafuso 5,08/0,20 XPSUS32AP 0,200 
0,440

Principais características,
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUS, para monitorizar a paragem de emergência, interruptor de 
proteção, interruptor magnético, interruptor de segurança de proximidade, 
sensor PNP, interruptor de segurança RFID, cortina de luz de segurança, 
estação de controlo a duas mãos ou interruptor de ativação

XPSUSp2AC XPSUSp2AP
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Princípio operacional
Os módulos de segurança XPSUEP são utilizados para aumentar o número de 
contactos de saída de segurança dos módulos de segurança XPS Universal.

Os XPSUEP estão disponíveis como adições aos módulos básicos (paragem de 
emergência, interruptor de fim de curso, controlo a duas mãos, etc.). 

O XPSUEP só pode ser utilizado com os módulos de segurança XPSUAF, 
XPSUAK, XPSUAT, XPSUDN e XPSUS. Quando XPSUAT é o módulo base, por 
exemplo, a sua configuração é utilizada para escolher se as saídas do XPSUEP 
seguem as saídas imediatas ou com atraso de tempo do XPSUAT.

 - 3 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Principais características
Entrada de início Segue o módulo anfitrião

Entradas de 
segurança

0, barramento de extensão

Saídas de segurança 4 NA + 2 NF simples

Ligação Ligação ao módulo base por conector

Saídas de diagnóstico 1 saída de diagnóstico de estado sólido com informações de estado 
completas

Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis

Terminais 16

Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.

Nível de segurança 
máximo alcançável

 b PL e/Categoria 4 em conformidade com a norma ISO 13849-1
 b SILCL 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do 
produto

 b  cULus 
 b  TÜV 
 b  EAC 
 b  CCC
 b  Marcação KC

Conformidade com as 
normas

 b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Compatível com Tensão Terminais mm/

pol.
Referências Peso kg/

lb
Tipo XPSUEP
Para aumentar o 
número de 
contactos de 
segurança

XPSUAF 
XPSUAK 
XPSUAT 
XPSUDN 
XPSUS

24 V a/c Mola 
5,08/0,20

XPSUEP14AC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUEP14AP 0,200 
0,440

48-240 V 
a/c

Mola 
5,08/0,20

XPSUEP34AC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUEP34AP 0,200 
0,440

Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUEP, para aumentar o número de contactos de segurança

XPSUEPp4AC XPSUEPp4AP
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Princípio operacional, 
principais características, 
referências

Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tipo XPSUVN, para monitorização de velocidade zero com acesso 
retardado à área perigosa

XPSUVNp1AC XPSUVNp1AP

Princípio operacional
O XPSUVN é um módulo de segurança para interrupção de circuitos elétricos 
relacionados com a segurança. O XPSUVN fornece monitorização de paralisação 
sem sensores de um motor e mede a tensão residual que é gerada pela 
magnetização remanescente depois de a alimentação para o motor ser removida e 
enquanto ele desacelera. A tensão é medida através de uma entrada de medição de 
tensão analógica para determinar quando a paralisação foi realmente alcançada. Isto 
pode ser utilizado para implementar uma função relacionada com a segurança, como 
controlar um dispositivo de interbloqueio com bloqueio de proteção.
Os seguintes tipos de motores que geram uma tensão residual mensurável ao 
desacelerar após a fonte de alimentação ter sido removida podem ser ligados à 
entrada relacionada com a segurança do dispositivo:

 v Motores CA trifásicos
 v Motores CA monofásicos
 v Motores CC
 v Motores CA trifásicos com cablagem estrela-triângulo

O módulo de segurança XPSUVN pode monitorizar motores que são operados via 
rede elétrica, bem como motores que são controlados por equipamentos 
eletrónicos de controlo de motores, como inversores de frequência.
Além disso, o módulo de segurança XPSUVN utiliza um atraso de ativação 
ajustável. O atraso de ativação é o período entre o ponto no tempo em que a tensão 
medida cai abaixo do limite de tensão ajustado e o ponto no tempo em que a 
ativação das saídas relacionadas com a segurança é acionada;

 - O limite de tensão e o atraso de ativação podem ser configurados por 
interruptores seletores na face frontal.

 - Para ajudar no diagnóstico, os módulos XPSUVN possuem 2 saídas de estado 
sólido para fornecer informações sobre o estado do circuito de deteção de 
velocidade zero

 - 5 LED na face frontal fornecem informações sobre o estado do circuito de 
monitorização e ajudam no diagnóstico.

Principais características
Entrada de início Automático
Entradas de segurança 3
Saídas de controlo ˗
Saídas de segurança 1 NA (configurável) 0,5...60 s
Saídas de diagnóstico 2
Tipo de ligação Blocos terminais amovíveis
Ligação de expansão segura Sim
Terminais 16
Largura do módulo 22,5 mm/0,886 pol.
Configuração do atraso de tempo 0,5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 8 s, 12 s, 20 s, 35 s, 60 s
Seletor de limite de tensão: 50...500 mV
Nível de segurança máximo alcançável  b PL e/Categoria 3 em conformidade com a norma 

ISO 13849-1
 b SILCL 3 em conformidade com a norma IEC 62061
 b SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

Certificações do produto  b  cULus 
 b  TÜV
 b EAC (em curso)
 b CCC (em curso)
 b Marcação KC (em curso)

Conformidade com as normas  b IEC 60947-5-1
 b IEC 61508-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-2 (norma de segurança funcional)
 b IEC 61508-3 (norma de segurança funcional)
 b ISO 13849-1 (norma de segurança funcional)
 b IEC 62061 (norma de segurança funcional)

Referências
Descrição Faixa de 

configuração do 
atraso de tempo 

Tensão Terminais mm/
pol.

Referências Peso kg/
lb

Tipo XPSUVN
Para 
monitorização de 
velocidade zero 
com acesso 
retardado à área 
perigosa

0,5...60 s 24 V a/c Mola 
5,08/0,20

XPSUVN11AC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUVN11AP 0,200 
0,440

48-240 V a/c Mola 
5,08/0,20

XPSUVN31AC 0,200 
0,440

Parafuso 
5,08/0,20

XPSUVN31AP 0,200 
0,440

38729-PT
version:  3.0

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



17

Apresentação
XPSEC é um conjunto de elementos de codificação de plástico para blocos 
terminais

Referências
Descrição Utilizar para Referência da 

unidade
Peso
kg/lb

Bit de codificação do bloco 
terminal

Módulos de segurança Basic e 
Universal XPS

XPSEC
Vendido em 
lotes de 30

0,010/0,020

Apresentação
O XPSES é um conjunto de tiras de vedação numeradas exclusivamente, utilizadas 
para vedar a aba da tampa frontal transparente de qualquer módulo de segurança 
Universal e Basic XPS, para evitar que o operador ou a manutenção alterem a 
configuração.

Referências
Descrição Utilizar para Referência da 

unidade
Peso
kg/lb

Tiras de vedação Módulos de segurança Basic e 
Universal XPS

XPSES
Vendido em 
lotes de 10

0,030/0,066

Apresentação, referências Harmony XPS
Módulos de segurança Basic e Universal
Acessórios

XPSEC

XPSES
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Referências Harmony XPS
Módulos de segurança Basic e Universal
Tabela de substituição

Módulos de segurança Preventa XPS (fim da comercialização) Módulos de segurança Harmony XPS Basic (novos)
Referência Referência Comentário Comentário adicional
XPSABV11330C Atraso de 1,5 a 30 segundos, 

apenas entradas sem potencial
XPSBAT12A1AC - Substituição direta 0…900 segundos de atraso

XPSABV11330P XPSBAT12A1AP - Substituição direta

XPSABV1133C Atraso de 0,15 a 3 segundos, 
apenas entradas sem potencial

XPSBAT12A1AC - Substituição direta

XPSABV1133P XPSBAT12A1AP - Substituição direta

XPSAC1321 3 saídas NA XPSBAC34AP - Substituição direta 4 saídas NA + 2 NF

XPSAC1321P 3 saídas NA XPSBAC34AP - Substituição direta

XPSAC3421 3 saídas NA XPSBAC34AP - Substituição direta

XPSAC3421P 3 saídas NA XPSBAC34AP - Substituição direta

XPSAC3721 3 saídas NA XPSBAC34AP - Substituição direta

XPSAC3721P 3 saídas NA XPSBAC34AP - Substituição direta

XPSAC5121 3 saídas NA XPSBAC14AP - Substituição direta

XPSAC5121P 3 saídas NA XPSBAC14AP - Substituição direta

XPSAXE5120C 3 saídas NA + 1 NF XPSBAC14AC - Substituição direta

XPSAXE5120P 3 saídas NA + 1 NF XPSBAC14AP - Substituição direta

XPSAFL5130 - XPSUAF13AP - Substituição direta -

XPSAFL5130P - XPSUAF13AP - Substituição direta -

XPSAK311144 - XPSUAK12AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK311144P - XPSUAK12AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK331144P - XPSUAK32AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK351144 - XPSUAK32AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK351144P - XPSUAK32AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK361144 - XPSUAK32AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK361144P - XPSUAK32AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK371144 - XPSUAK32AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAK371144P - XPSUAK32AP - Substituição direta XPSUAK tem menos 1 NA do que XPSAK

XPSAR311144 Grupo global 1 XPSUAT13A3AP 1 OU Se for utilizado um máx. de 6 NA

XPSAR311144 Grupo global 1 XPSUAF13AP 1 E Se forem utilizadas todas as 7 NA

XPSAR311144 Grupo global 1 XPSUEP14AP 1

XPSAR311144P Grupo global 2 XPSUAT13A3AP 2 OU Se for utilizado um máx. de 6 NA

XPSAR311144P Grupo global 2 XPSUAF13AP 2 E Se forem utilizadas todas as 7 NA

XPSAR311144P Grupo global 2 XPSUEP14AP 2

XPSAR351144 Grupo global 3 XPSUAT33A3AP 3 OU Se for utilizado um máx. de 6 NA

XPSAR351144 Grupo global 3 XPSUAF33AP 3 E Se forem utilizadas todas as 7 NA

XPSAR351144 Grupo global 3 XPSUEP14AP 3

XPSAR351144P Grupo global 4 XPSUAT33A3AP 4 OU Se for utilizado um máx. de 6 NA

XPSAR351144P Grupo global 4 XPSUAF33AP 4 E Se forem utilizadas todas as 7 NA

XPSAR351144P Grupo global 4 XPSUEP14AP 4

XPSAR371144 Grupo global 5 XPSUAT33A3AP 5 OU Se for utilizado um máx. de 6 NA

XPSAR371144 Grupo global 5 XPSUAF33AP 5 E Se forem utilizadas todas as 7 NA

XPSAR371144 Grupo global 5 XPSUEP14AP 5

XPSAR371144P Grupo global 6 XPSUAT33A3AP 6 OU Se for utilizado um máx. de 6 NA

XPSAR371144P Grupo global 6 XPSUAF33AP 6 E Se forem utilizadas todas as 7 NA

XPSAR371144P Grupo global 6 XPSUEP14AP 6
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Referências Harmony XPS
Módulos de segurança Universal
Tabela de substituição (continuação)

Módulos de segurança Preventa XPS (fim da comercialização) Módulos de segurança Harmony XPS Universal (novos)
Referência Referência Grupo Comentário Comentário adicional
XPSATE3410 XPSUAT33A3AP - Substituição direta -

XPSATE3410P XPSUAT33A3AP - Substituição direta -

XPSATE3710 XPSUAT33A3AP - Substituição direta -

XPSATE3710P XPSUAT33A3AP - Substituição direta -

XPSATE5110 XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSATE5110P XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSATR11530C XPSUAT13A3AC - Substituição direta -

XPSATR11530P XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSATR1153C XPSUAT13A3AC - Substituição direta -

XPSATR1153P XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSATR39530C XPSUAT33A3AC - Substituição direta -

XPSATR39530P XPSUAT33A3AP - Substituição direta -

XPSATR3953C XPSUAT33A3AC - Substituição direta -

XPSATR3953P XPSUAT33A3AP - Substituição direta -

XPSAV11113 XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSAV11113P XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSAV11113T050 XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSAV11113Z002 XPSUAT13A3AP - Substituição direta -

XPSBAE3920C XPSUAB31CC - Substituição direta -

XPSBAE3920P XPSUAB31CP - Substituição direta -

XPSBAE5120C XPSUAB11CC - Substituição direta -

XPSBAE5120P XPSUAB11CP - Substituição direta -

XPSBCE3110C XPSUS12AC - Substituição direta -

XPSBCE3110P XPSUS12AP - Substituição direta -

XPSBCE3410C XPSUS32AC - Substituição direta -

XPSBCE3410P XPSUS32AP - Substituição direta -

XPSBCE3710C XPSUS32AC - Substituição direta -

XPSBCE3710P XPSUS32AP - Substituição direta -

XPSBF1132 XPSUS12AP - Substituição direta -

XPSBF1132P XPSUS12AP - Substituição direta -

XPSDMB1132 XPSUS12AP - Substituição direta -

XPSDMB1132P XPSUS12AP - Substituição direta -

XPSDME1132 XPSUDN13AP - Substituição direta -

XPSDME1132P XPSUDN13AP - Substituição direta -

XPSDME1132TS220 XPSUDN13AP - Substituição direta -

XPSECME5120C XPSUEP14AC - Substituição indireta Apenas em combinação com anfitrião 
XPSU

XPSECME5120P XPSUEP14AP - Substituição indireta Apenas em combinação com anfitrião 
XPSU

XPSECME5131C XPSUEP14AC - Substituição indireta Apenas em combinação com anfitrião 
XPSU

XPSECME5131P XPSUEP14AP - Substituição indireta Apenas em combinação com anfitrião 
XPSU

XPSVC1132 XPSUS12AP - Substituição direta -

XPSVC1132P XPSUS12AP - Substituição direta -

XPSVNE1142HSP Sem atraso de tempo incluído 
(deve ser implementado com 
outro dispositivo) + 3 variantes 
para diferentes tensões de 
alimentação + 3 variantes para 
diferentes faixas de frequência

XPSUVN11AP - Atraso de tempo incluído + 2 
variantes para diferentes tensões 
de alimentação, sem variantes 
para diferentes faixas de 
frequência

XPSVNE1142LFP XPSUVN11AP -

XPSVNE1142P XPSUVN11AP -

XPSVNE3442HSP XPSUVN31AP -

XPSVNE3442LFP XPSUVN31AP -

XPSVNE3442P XPSUVN31AP -

XPSVNE3742HSP XPSUVN31AP -

XPSVNE3742P XPSUVN31AP -
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A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos aqui 
contidos. Esta documentação não se destina a ser um substituto e não deve ser utilizada para determinar a adequação ou a fiabilidade 
destes produtos para aplicações específicas do utilizador. É dever de qualquer utilizador ou integrador realizar a análise de risco adequada 
e completa, avaliação e testagem dos produtos no que diz respeito à aplicação específica ou utilização relevante. Nem a Schneider Electric, 
nem qualquer das suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Design: Schneider Electric
Fotografias: Schneider Electric

Saiba mais sobre os nossos produtos em 
www.se.com/pt 
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