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1 Descrição do produto
O módulo relê MSI-RM2 é adequado para funcionar como circuito subsequente de dois canais de dispo-
sitivos optoeletrônicos de proteção orientados à segurança com 2 OSSDs. 

1.1 Visão geral do sistema

• Contato NF como circuito elétrico de sinalização para controle dos contatores (EDM).

• Monitoramento de contatores externos no circuito elétrico de sinalização

• 2 circuitos de liberação (contatos reversíveis)

• LEDs indicadores, K1 e K2

• Tensão de operação 24 V CC

• Largura da carcaça 17,5 mm
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2 Segurança
Antes de usar o módulo relê, é necessário realizar uma avaliação de riscos, em conformidade com as 
normas e os regulamentos vigentes.
Para a montagem, operação e testes, este documento assim como todas as normas e prescrições nacio-
nais e internacionais pertinentes devem ser observados, imprimidos e entregues a todas as pessoas que 
trabalham com o produto.

Antes de trabalhar com o módulo relê, leia completamente e observe todos os documentos relevantes 
para a sua atividade.

No que respeita à colocação em funcionamento, às inspeções técnicas e ao manuseio de módulos relê 
aplicam-se particularmente os seguintes regulamentos nacionais e internacionais:

• Diretiva Máquinas 2006/42/CE

• Diretiva Utilização de Equipamentos de Trabalho 89/655/CEE com complementos 95/63 CE

• Regulamentos de Prevenção de Acidentes e Regras de Segurança

• Outros regulamentos aplicáveis

• Normas

2.1 Símbolos

2.2 Utilização prevista

O módulo relê pode ser usado somente, após ter sido selecionado de acordo com as instruções válidas, 
conforme as regras, normas e prescrições pertinentes de proteção e segurança no local de trabalho. Além 
disso, ele deverá ter sido montado na máquina, conectado, entrado em serviço e testado por uma pessoa 
capacitada .

• O MSI-RM2 não possui uma categoria de segurança ou nível de capacidade própria(o). No entanto, 
desde que utilizado para os fins previstos, pode cumprir os requisitos para alcançar a categoria e o 
nível de capacidade PL, correspondente ao tipo de AOPDs conectados.

• O AOPD tem de possuir 2 OSSDs com função de monitoramento de circuitos cruzados e de curtos-
circuitos (EDM). A função de controle dos contatores deve ser capaz de verificar o fechamento do 
circuito elétrico de sinalização antes da ligação dos OSSDs e a abertura do mesmo após a ligação.

• Todas as tensões, com exceção dos contatos de comutação de saída dos contatores conectados a 
jusante, devem estar configuradas sob a forma de circuito PELV (máx. 24 V CC).

• A tensão de ligação para B1 e B3 deve ser ligada unicamente através dos OSSDs dos respectivos 
AOPDs.

• Os circuitos de liberação do MSI-RM2 não possuem função de monitoramento de circuitos cruzados 
e de curtos-circuitos!

• Preferencialmente, o MSI-RM2 deverá ser montado no mesmo armário elétrico que os elementos de 
contato conectados a jusante.

• Caso os elementos de contato conectados a jusante do lado da saída se encontrarem em outro 
armário elétrico, para ambos os contatos de comutação deverão ser instalados cabos separados ou 
instalados dentro de um tubo protetor resistente, de maneira a que fique excluída a hipótese de 
danos.

• Durante a instalação, é necessário separar a ligação elétrica que controla o movimento perigoso e 
bloqueá-la contra religamento.

• Somente quando uma pessoa habilitada tiver comprovado o funcionamento impecável do dispositivo 
de proteção, incluindo o módulo relê MSI-RM2, é que se poderá estabelecer a ligação à máquina.

• O MSI-RM2 tem que ser inspecionado regularmente por pessoal capacitado.

Sinal de aviso, este símbolo indica possíveis perigos. Favor dar particular atenção a 
estas indicações!

WARNUNG

Qualquer utilização inadequada ou para fins não previstos podem constituir perigos para a saúde 
e a vida do usuário da máquina ou causar danos materiais.
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• O MSI-RM2 tem que ser trocado após, no máximo, 20 anos. Consertos ou substituição de peças 
deterioradas não prolongam a vida útil.

• O comando da máquina ou do sistema que se pretende proteger deve permitir controle elétrico. Um 
comando de desconexão emitido por um MSI deve provocar a desconexão imediata do movimento 
perigoso.

• Dependendo do circuito externo, podem estar aplicadas tensões perigosas nas saídas de chavea-
mento. Estas tensões, assim como também a tensão de alimentação, devem ser desligadas e prote-
gidas contra religamento antes de realizar qualquer tipo de trabalho no MS-RM2.

• O MSI-RM2 só pode ser utilizado em combinação com um dispositivo de proteção optoeletrônico 
(AOPDs, em conformidade com a norma IEC EN 61496). Ele é adequado apenas para parada não 
controlada (IEC 60204-1 categoria Stop 0).

• Além disso, em caso de modificações no MSI-RM2, quaisquer direitos de garantia perante o fabri-
cante da interface de segurança são imediatamente anulados.

2.3 Aplicação imprópria previsível

Uma aplicação que não a prescrita sob a rubrica „Utilização prevista“, ou uma aplicação que exceda o que 
está previsto, é considerada imprópria!
por ex.

• O MSI-RM2 não é adequado para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas ou facil-
mente inflamáveis.

2.4 Pessoal capacitado

Pré-requisitos para pessoal capacitado são:

• Dispor de formação técnica apropriada.

• Conhecer as instruções relativas ao módulo relê e à máquina.

• Ter sido instruído pelo responsável sobre a montagem e operação da máquina e do módulo relê.

2.5 Responsabilidade pela segurança

O fabricante e o operador da máquina devem certificar-se de que a máquina e o módulo relê implemen-
tado funcionam corretamente, e que todas as pessoas responsáveis receberam informações e treina-
mento adequados.
O fabricante da máquina é responsável pelo seguinte:

• implementação segura do módulo relê

• fornecimento de todas as informações relevantes ao operador

• cumprimento de todos os regulamentos e diretivas para a colocação da máquina em funcionamento 
de uma forma segura

O operador da máquina é responsável pelo seguinte:

• instrução dos operadores

• manutenção do funcionamento seguro da máquina

• cumprimento de todos os regulamentos e diretivas relativos à segurança no local de trabalho

• exames regulares por parte de pessoal capacitado

2.6 Eliminar

Durante a eliminação, observe as disposições nacionais válidas para componentes eletrônicos.

HINWEIS

Observe também as indicações de segurança e os avisos contidos na documentação dos 
sistemas de proteção conectados.
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3 Função

Ilustração 3.1:Exemplo de conexão 1

Ilustração 3.2:Exemplo de conexão 2
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Circuito subsequente de segurança de dois canais para dispositivo optoeletrônico de proteção 
com função integrada de controle dos contatores (EDM)
(ver ilustração 3.1)
Os relê K1 e K2 do MSI-RM2 são comandados diretamente pelos OSSD1 e OSSD2 dos AOPDs. Antes 
da ligação dos OSSDs do dispositivo de proteção, a função de controle dos contatores do dispositivo de 
proteção verifica se o circuito elétrico de sinalização está fechado entre Y1 e Y2. Se for o caso, os OSSDs 
são ligados, os contatos de desbloqueio (bornes 11–14 e 21–24) fecham e o circuito elétrico de sinaliza-
ção Y1–Y2 abre.

Circuito subsequente de segurança de dois canais para dispositivo optoeletrônico de proteção 
com função integrada de controle dos contatores (EDM) e contatores de 24 V conectados a jusante
(ver ilustração 3.2)
Os relê K1 e K2 do MSI-RM2 são comandados diretamente pelos OSSD1 e OSSD2 dos AOPDs. Para 
efeitos de controle de funcionamento do MSI-RM2 e dos contatores externos, os contatos de sinalização 
de K1 e K2, assim como de K4 e K5, estão integrados no circuito de controle dos contatores.

Controle dos contatores (EDM) 
A função de controle dos contatores deve ser realizada conforme os AOPDs utilizados.
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4 Colocação em funcionamento

4.1 Regulamentos de instalação

• Carcaça com grau de proteção IP 40, bornes IP 20

• Requer integração em carcaça com IP 54 (por ex. quadro de comando)!

• O borne A2 deve ser ligado ao potencial de 0 V dos AOPDs.

• Proteção contra contato, de acordo com a norma DIN VDE 0106 parte 100

• Para evitar o grudamento dos contatos de saída, deve ser conectado a montante um fusível externo 
de ação rápida com um máx. de 5 A, ou de ação lenta, com 3,15 A.

• Deve ser previsto um supressor de centelhas adequado ligado em paralelo às bobinas dos contato-
res.

• Comprimento máximo de desencapamento dos cabos de conexão: 8 mm

• Conexão das saídas transistorizadas OSSD monitoradas dos AOPDs às duas entradas B1 e B3, 

• Conexão do circuito elétrico de sinalização do MSI-RM2 e eventualmente dos contatores em série 
ao controle dos contatores dos AOPDs ativado.

4.2 Indicadores e elementos de comando

WARNUNG

Antes da primeira colocação em funcionamento de uma máquina operatriz motorizada é necessário 
que alguém devidamente habilitado verifique a conexão do dispositivo de proteção ao MSI-RM2 e a 
integração de todo o sistema no controlador lógico programável da máquina.

Antes de ligar pela primeira vez a tensão de alimentação, é preciso assegurar-se de que as saídas do 
MSI não têm qualquer efeito sobre a máquina. Os elementos de contato, que acabam sendo respon-
sáveis pela colocação em marcha da máquina que representa o perigo, devem estar desligados ou 
desconectados em segurança e bloqueados contra religamento.

As mesmas medidas de precaução se aplicam a todas as situações após qualquer alteração funcional 
e qualquer reparo, bem como durante trabalhos de reparo

WARNUNG

As instruções gerais de segurança referidas no capítulo 2 devem ser observadas. 

a = relê K1 energizado  (LED verde)
b = relê K2 energizado  (LED verde)

Leuze
electronic

a
b
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4.3 Testes

A inspeção antes da primeira colocação em funcionamento e as inspeções periódicas por técnicos espe-
cializados devem assegurar que os sistemas de proteção, e eventuais outros componentes de proteção, 
foram selecionados corretamente, em conformidade com as regulamentações locais, nomeadamente o 
quadro legislativo relacionado às máquinas e aos equipamentos de trabalho (e, para além disso, na 
Alemanha, o regulamento sobre a segurança no local de trabalho), e que proporcionam a proteção 
exigida, desde que sejam usados para os fins previstos. 

Verifique o funcionamento dos dispositivos de proteção da máquina em todos os modos de operação 
possíveis.

Inspeção do dispositivo de proteção em conformidade com os regulamentos e as normas locais, por 
ex., a norma IEC 62046 

Observe as regras relacionadas à familiarização dos operadores por uma pessoa devidamente habili-
tada antes de exercerem a sua função. A responsabilidade de instruir os encarregados é do proprietário 
da máquina.
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5 Dados técnicos MSI-RM2

Categoria de segurança Até 4, somente em conjugação com os AOPDs corres-
pondentes, em conformidade com a norma ISO 13849

Tensão de ligação através de OSSDs dos 
AOPDs conectados, B1 e B3

24V CC, -/+20%

Consumo de potência através dos AOPDs 1,5 W

Contatos de saída 2 contatos reversíveis, 1 contato NF (AgNi10 + 5 mm Au)

Capacidade de conexão dos contatos, em con-
formidade com a norma EN 60947-5-1

Y1 e Y2, DC-13: contato NF 24V/2A
11, 12, 14, 21, 22, 24, DC-13: contato NA 24V/4A, contato 
NF 24V/2A
11, 12, 14, 21, 22, 24, AC-15: contato NA 230V/3A, con-
tato NF 230V/2A

Proteção externa dos contatos por cada cir-
cuito de corrente

5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta

Tensão permanente máx. por cada circuito de 
corrente

3 A

Frequência máx. de manobra 10/s

Vida útil mecânica 107 ciclos de chaveamento

Retardo na energização 20 ms

Retardo na desenergização, tempo de reação 10 ms

Tensão/Corrente de comando em B1, B3 24V CC/32 mA, por caminho

Resistência de linha de entrada admissível 50 

B10d DC 13: 10 milhões de ciclos de chaveamento
AC 15: 1,3 milhões de ciclos de chaveamento

TM 20 anos

Temperatura de operação 0 °C.. +50 °C

Temperatura de armazenamento -25 °C.. +70 °C

Distância de isolamento no ar e linhas de fuga IEC/EN 60 730, IEC/EN 60 335

Grau de sujidade 2

Emissão de interferências EN 50081-1

Imunidade a interferências EN 50082-2

Grau de proteção Carcaça IP 40, bornes IP 20

Secções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm2, fios de diâmetro fino ou
1 x 0,25 a 2,5 mm2, fios de diâmetro fino com ponteiras
2 x 0,5 a 1,5 mm2, fios de diâmetro fino com ponteiras 
duplas
1 x 0,2 a 2,5 mm2, monofilar ou
2 x 0,25 a 1,0 mm2, fios de diâmetro fino com ponteiras
2 x 0,2 a 1,5 mm2, fios de diâmetro fino
2 x 0,2 a 1,0 mm2, monofilar

Dimensões (altura x largura x profundidade) 99 x 17,5 x 111,5 mm

Peso 120 g

Número de encomenda 549918
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Pode baixar a versão integral da Declaração de Conformidade CE, em formato PDF, em: 
http://www.leuze.com/relays 
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