
1 Descrição

IEC 62061

SILCL

Relés de segurança para o monitoramento da pa-

rada de emergência, porta de proteção e cortina 

de luz

PSR-MS60

© PHOENIX CONTACT

Ficha técnica

Utilização de acordo com a especificação

O relé de segurança serve para monitorar emissores de si-

nais de um canal ou de dois canais e para ativar atuadores.

Se o circuito de sensores for interrompido, o relé de segu-

rança inicia o estado seguro.

O relé de segurança interrompe circuitos de corrente dire-

cionados para a segurança.

Possíveis emissores de sinais

– Tecla de parada de emergência

– Travamentos da porta de proteção

– Cortina de luz

Versão do contato

– 2 circuitos de corrente de liberação sem retardo, de um 

canal

Os circuitos de corrente de liberação se desacionam sem 

retardo, de acordo com a categoria de parada 0, nos termos 

da norma EN 60204-1.

Ativação

– Um ou dois canais

– Partida automática

Integridade de segurança atingível

– Adequado até a categoria 4, PL e (EN ISO 13849-1), 

SILCL 3 (EN 62061)

Outras características

– Conexão a parafuso fixa

– Largura da caixa 6,8 mm

Certificações

  

ATENÇÃO: Perigo por corrente elétrica!

Observe as normas de segurança e os avisos de instalação no capítulo correspondente!

Certifique-se de que esteja sempre trabalhando com a documentação atualizada.

Esta encontra-se disponível para download no endereço phoenixcontact.net/products.

Este documento é válido para os produtos listados no capítulo "Dados para encomenda".

Este documento cumpre os requisitos de conteúdo de um manual de instruções original.
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Descrição Tipo Código EMB

Relé de segurança para paragem de emergência, portas 

de proteção e cortinas de luz até SILCL 3, cat. 4, PL e, 

operação de 1 ou 2 canais, partida automática, 2 circuitos 

de corrente de liberação (de 1 canal), US = 24 V DC, ter-

minal parafusado fixo

PSR-MS60-2NO-24DC-SC 2904958 1

3 Dados de pedido

4 Dados técnicos

Versão do hardware/firmware

HW/FW ≥ 00/--

Os dados técnicos e os valores de referência de segurança são válidos a partir da versão de hw/fw indicada.

Dados de entrada

Tensão de alimentação de comando do circuito de cor-

rente nominal US

24 V DC -15 % / +10 %

Corrente de alimentação de comando IS típ. 40 mA

Faixa de tensão de entrada sinal "0" 0 V DC ... 5 V DC (para desligamento seguro; em S12 e S22)

Faixa de corrente de entrada Sinal "0" 0 mA ... 2 mA (para desligamento seguro; em S12 e S22)

Corrente de ligação 4,5 A (Δt = 120 µs com Us)

< 20 mA (com Us/Ix em S12)

< 20 mA (com Us/Ix em S22)

Consumo de energia < 5 mA (com Us/Ix em S12)

< 5 mA (com Us/Ix em S22)

Consumo de potência em US típ. 0,96 W

Tensão no circuito de entrada, partida e retorno 24 V DC -15 % / +10 %

Tempo de filtragem 1 ms (em A1 com quebras de tensão em Us)

máx. 1,5 ms (Amplitude dos pulsos de teste)

min. 7,5 ms (Taxa de pulsos de teste)

Taxa dos pulsos de teste = 5 x amplitude dos pulsos de teste

Máx. resistência total de linha admissível

(Circuito de entrada e reset com Us)

150 Ω

Tempo de resposta típ. com Us < 175 ms

Tempo de arranque típ. com Us < 250 ms (em comando através de A1)

Tempo de retorno típ. com Us < 20 ms (na ativação através de A1 ou S12 e S22)

Tempo de redisponibilidade < 500 ms

Frequência de comutação máxima 0,5 Hz

Indicação de tensão operacional 1 x LED verde

Visualização 2 x LED verde

Ligação de proteção Proteção contra sobretensão Diodo supressor

Proteção contra inversão de polaridade para tensão de alimen-

tação de comando do circuito de corrente nominal
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Dados de saída

Versão do contato 2 condutores de corrente de liberação

Material de contato AgSnO2

Tensão de comutação mínima 12 V AC/DC

Tensão de comutação máxima 250 V AC/DC (Observar curva de carga)

Corrente máx. em regime permanente 6 A (Observar derating)

Corrente de ligação máxima 6 A

Corrente de ligação mínima 3 mA

Corrente cumulativa quadr.

ITH
2 

= I1
2
 + I2

2 
+ ... + IN

2

72 A
2
 (Observar derating)

Potência ligada min. 60 mW

Vida útil mecânica 10 x 10
6
 ciclos de manobras

Fusível de saída 6 A gL/gG (Elemento de contato)

4 A gL/gG (para aplicações low-demand)

Dados Gerais

Tipo de relé Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados 

conforme IEC/EN 61810-3 (EN 50205)

Tipo de operação nominal 100 % ED

Grau de proteção IP20

Grau de proteção mínimo no local de montagem IP54

Tipo de montagem Montagem do trilho de fixação

Posição de montagem horizontal ou vertical

Instrução de montagem vide curva derating

Dimensões (L / A / P) 6,8 x 93,1 x 102,5 mm

Versão da caixa PBT amarelo

Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente conforme

DIN EN 50178

Tensão de isolamento nominal 250 V AC

Tensão de teste / isolamento Isolamento seguro, isolamento reforçado de 6 kV entre o cir-

cuito de corrente de entrada e o circuitos de corrente de libera-

ção (13/14) e o circuitos de corrente de liberação (23/24)

Isolamento básico de 4 kV entre todos os circuitos de corrente 

e a caixa

Grau de impurezas 2

Categoria de sobretensão III

Dados de conexão

Tipo de conexão Conexão a parafuso

Bitola do condutor, fixa 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Bitola do condutor, flexível 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Bitola do condutor AWG/kcmil 26 ... 12

Comprimento de isolamento 12 mm

Rosca M3



PSR-MS60

106171_pt_03 PHOENIX CONTACT 5 / 17

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento) -40 °C ... 55 °C (Observar derating)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -40 °C ... 85 °C

Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação)

Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/

transporte)

75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação)

Altura de aplicação ≤ 2000 m (através de NN)

Indicação sobre altura de aplicação Ver capítulo "Aplicação de equipamentos PSR em alturas su-

periores a 2000 m acima do nível do mar"

Choque 15g

Vibração (funcionamento) 10 Hz ...150 Hz, 2g

Conformidade / Certificações

Conformidade Conforme CE

A declaração de conformidade CE completa está disponível no endereço phoenixcontact.net/products em Artigos para 

download.

Certificações   

Dados técnicos

Categoria de parada conforme IEC 60204 0 

Parâmetros técnicos de segurança para IEC 61508 - High Demand

SIL 3

PFHD 1,5 x 10
-9

 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 ciclos de comutação/

ano)

Nível de exigência < 12 Meses

Intervalo de inspeção de qualidade 240 Meses

Vida útil 240 Meses

Parâmetros técnicos de segurança para IEC 61508 - Low Demand

SIL 3

PFDAVG 1,47 x 10
-4

Intervalo de inspeção de qualidade 60 Meses

Vida útil 240 Meses

Parâmetros técnicos de segurança conforme EN ISO 13849

Categoria 4

Nível de desempenho e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 ciclos de comutação/ano)

Vida útil 240 Meses

Para aplicações em PL e, é necessária uma taxa de solicitação da função de segurança uma vez por mês.

Parâmetros técnicos de segurança para EN 62061

SILCL 3



PSR-MS60

106171_pt_03 PHOENIX CONTACT 6 / 17

5 Disposições de segurança e instruções de construção

Geral

• Observe os requisitos de segurança específicos da in-

dústria eletrotécnica e da respectiva associação profis-

sional.

Se as normas de segurança não forem observadas, morte, 

graves lesões corporais ou elevados danos materiais 

podem ser a consequência.

• Ao manusear o equipamento, observe as medidas de 

segurança necessárias contra descarga eletrostática 

(ESD) conforme EN 61340-5-1 e IEC 61340-5-1.

Fontes de alimentação para fornecimento de 24 V

• Utilize exclusivamente fontes de alimentação com iso-

lamento seguro e tensão extra baixa de segurança 

SELV / PELV de acordo com EN 50178 / VDE 0160.

• Proteja externamente a faixa de 24 V.

• Certifique-se de que a fonte de alimentação consegue 

fornecer o quádruplo de corrente nominal do fusível 

externo, para que fique assegurado o acionamento se-

guro em caso de erro.

Colocação em funcionamento, montagem, modifica-

ção

A colocação em funcionamento, a montagem, a modifica-

ção ou o reequipamento apenas podem ser executadas por 

um eletricista qualificado.

• Desligue a fonte de energia do aparelho antes da reali-

zação dos trabalhos.

• Realize o cabeamento de acordo com o objetivo de uti-

lização. Nesse caso, você deve se orientar pelo capítu-

lo "Exemplos de aplicação".

O funcionamento seguro só está assegurado se o equipa-

mento for instalado em uma caixa protegida contra poeira e 

umidade.

• Monte o equipamento em uma caixa protegida contra 

poeira e umidade (mín. IP54).

Em operação

Durante o funcionamento as peças do equipamento de co-

mando elétrico estão sob tensão perigosa!

• Não remova as coberturas de proteção dos dispositivos 

de comutação elétricos durante a operação.

Em caso de aplicações de parada de emergência, um ar-

ranque automático da máquina pode provocar perigos gra-

ves para o usuário.

• Evite um rearranque automático da máquina acionado 

pelo controlador hierarquicamente superior.

Em conformidade com a norma EN ISO 13849-1, não é per-

mitido ativar uma partida da máquina com o dispositivo de 

reposição manual.

As cargas indutivas podem provocar a fusão dos contatos 

de relé.

• Em cargas indutivas deve ser efetuado um circuito de 

proteção adequado e eficiente.

• O circuito de proteção deve ser realizado paralelamen-

te à carga e não paralelamente ao contato de comuta-

ção.

Os campos magnéticos podem influenciar o equipamento. 

A intensidade do campo magnético ambiente não deve ex-

ceder 30 A/m.

• Não utilize o equipamento nas proximidades de cam-

pos magnéticos fortes (por ex., provocados por trans-

formadores ou magnetita).

Em caso de operação de módulos de relés podem ocorrer 

emissões de interferências. A recepção rádio em áreas re-

sidenciais pode ser afetada.

O equipamento é um produto de classe A.

• Observe os requisitos de emissão de interferências 

para componentes elétricos e eletrônicos (EN 61000-6-

4).

• Tome medidas de proteção correspondentes contra a 

emissão de interferências.

ATENÇÃO: Morte, graves lesões corporais ou elevados danos materiais!

Dependendo da aplicação, o uso indevido do equipamento poderá eventualmente provocar perigos graves 

para o usuário ou elevados danos materiais.

• Observar todas as indicações de segurança e incluídas neste capítulo e as advertências em outros pontos 

deste documento.

O equipamento contém elementos que podem 

ser danificados ou destruídos por descarga 

eletrostática.
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Equipamentos com defeitos

Após a ocorrência de um erro, os equipamentos podem 

estar danificados. Após Não é mais possível assegurar uma 

operação sem problemas.

• Após a primeira falha no dispositivo, substitua-o.

Apenas o fabricante ou uma pessoa encarregada por ele 

podem realizar as seguintes atividades. Caso contrário, são 

canceladas todas as garantias.

– Reparos no equipamento

– Abrir a caixa

Colocação fora de funcionamento e eliminação

• Elimine o equipamento de acordo com as normas am-

bientais.

• Certifique-se de que os equipamentos não voltam a en-

trar em circulação.
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6 Descrição das funções

6.1 Circuito de sensores de um canal

O circuito de sensores não é da versão redundante.

O relé de segurança não detecta curtos-circuitos e circuitos 

cruzados no circuito de sensores.

6.2 Circuito de sensores de dois canais

O circuito de sensores é da versão redundante.

O relé de segurança não detecta curtos-circuitos e circuitos 

cruzados no circuito de sensores.

Através da utilização de um emissor de sinais adequado é 

possível concretizar uma detecção de circuito cruzado ex-

terna.

6.3 Partida automática

O equipamento arranca automaticamente depois que o cir-

cuito de sensores tiver sido fechado.

6.4 Desligamento seguro

O canal 1 e o canal 2 do circuito de sensores estão atribuí-

dos aos circuitos de corrente de liberação do seguinte 

modo:

– Canal 1: entrada S12 para circuito de corrente de libe-

ração 13/14

– Canal 2: entrada S22 para circuito de corrente de libe-

ração 23/24

Quando um canal do circuito de sensores abre (24 V/S12 ou 

24 V/S22), o circuito de corrente de liberação atribuído tam-

bém abre (13/14 ou 23/24).

Se abrir somente o canal 1 (entrada S12), só é desacionado 

o circuito de corrente de liberação 13/14.

Se também abrir o canal 2 (entrada S22), também é desa-

cionado o circuito de corrente de liberação 23/24.

Com circuitos de corrente de liberação abertos, o equipa-

mento se encontra em estado seguro.

7 Diagramas funcionais e de tempo

7.1 Diagrama de tempo da partida automática

Figura 1 Diagrama de tempo

Legenda:

Ver capítulo "Diagrama de bloco".

A1/A2 Alimentação de tensão

S12 Entrada do circuito de sensores (canal 1)

S22 Entrada do circuito de sensores (canal 2)

13/14 Circuito de corrente de liberação (canal 1), 

sem retardo

23/24 Circuito de corrente de liberação (canal 2), 

sem retardo

A1/A2

S12

S22

13/14

23/24
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8 Diagrama de bloco

Figura 2 Diagrama de bloco

Legenda:

9 Derating

9.1 Posição de montagem vertical ou horizontal

A curva de redução de carga é válida nas seguintes condi-

ções:

– Montagem em trilho de fixação vertical ou horizontal

– Equipamentos montados sem distância entre si

Figura 3 Curva de redução de carga - Posição de mon-

tagem vertical ou horizontal, sem distância

10 Curva de carga

10.1 Carga ôhmica e indutiva

Figura 4 Relé da curva de carga - carga ôhmica e indu-

tiva

Legenda:

A1 Alimentação com tensão 24 V DC

A2 Alimentação com tensão 0 V

S12 Entrada do circuito de sensores (canal 1)

S22 Entrada do circuito de sensores (canal 2)

13/14 Circuito de corrente de liberação (canal 1), 

sem retardo

23/24 Circuito de corrente de liberação (canal 2), 

sem retardo

Preste atenção à atribuição do canal 1 e do 

canal 2 do circuito de sensores aos circuitos 

de corrente de liberação:

   - Canal 1: entrada S12 para circuito de 

corrente de liberação 13/14

   - Canal 2: entrada S22 para circuito de 

corrente de liberação 23/24

Ver capítulo "Desligamento seguro".

13 23

14 24

A1

A2

S22 S12

PWR

24V DC

IN

PSR-MS60
K1

K2

K1/K2

 Carga ôhmica L/R = 0 ms

 Carga indutiva L/R = 40 ms

10        20        30        40        50        60        700

T [°C]
A

I
[A

]
T

H
²

²

55

8
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0

10

20
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C

10
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11 Elementos de operação e de indicação

11.1 Variantes de conexão

Figura 5 Variantes de conexão

 

  

 

1 Conexão a parafuso fixa

2 Pé de encaixe para montagem em trilhos de fixação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Configuração de terminais

�
14

2

APPROVALS

HW/FW: 00/--
Serial No. xxxxxxxxxx

Warning - Do not seperate

when energized!

P
W

R

1

0,5-0,6 Nm
5-7 lb In12 mm

AWG 26-12
0,2-2,5 mm2

O ano de fabricação se encontra indicado na 

caixa, embaixo da marca CE.

 

A1 Alimentação com tensão 24 V DC

A2 Alimentação com tensão 0 V

S22 Entrada do circuito de sensores (canal 2)

S12 Entrada do circuito de sensores (canal 1)

   

   

   

   

   

PWR LED de energia (verde)

   

IN Indicação de estado do circuito de sensores; LED (verde)

   

K1/K2 Indicação de estado do circuito de segurança; LED (verde)

   

   

   

   

23/24 Circuito de corrente de liberação (canal 2), sem retardo

13/14 Circuito de corrente de liberação (canal 1), sem retardo

A

A

S

S

1

2

22

12

2

2

1

1

4

3

4

3

MS 60

PWR

IN

K1
K2
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12 Montagem e desmontagem

• Montar o equipamento sobre um trilho de fixação de 

35 mm conforme EN 60715.

• Para a desmontagem, solte a base de encaixe com au-

xílio de uma chave de fenda.

Figura 6 Montagem e desmontagem

13 Cabeamento

• Conecte os cabos aos terminais de conexão com o au-

xílio de uma chave de fenda.

Figura 7 Conexão dos condutores

13.1 Variantes de conexão do emissor de sinais

• Conecte emissores de sinais adequados a S12/S22.

Figura 8 Variantes de conexão do emissor de sinais

1 Conexão de dois canais com monitoramento de circui-

tos cruzados externo

2 Conexão de dois canais sem monitoramento de circui-

tos cruzados

3 Conexão de um canal

14 Colocação em funcionamento

• Aplique a tensão de alimentação de comando do circui-

to de corrente nominal (24 V DC) nos terminais A1/A2.

O LED de energia acende.

• Conecte o circuito de sensores de acordo com o cabe-

amento a 24 V/S12 e 24 V/S22.

O LED IN acende.

Os caminhos de liberação de corrente 13/14 e 23/24 se fe-

cham.

O LED K1/K2 acende.

Para a conexão de condutores flexíveis é re-

comendada a utilização de terminais tubula-

res.

Para cumprir a certificação UL, utilize fio de 

cobre que seja certificado para até 60 °C/

75 °C.

A

B

0,5-0,6 Nm

5-7 lb In

12 mm

AWG 26-12

0,2-2,5 mm
2

Circuito de sensores de um ou de dois canais: 

ver capítulo "Variantes de conexão do emis-

sor de sinais".

2

S12 S22

24V

3

S12 S22

24V

1

S12 S22

OSSD
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15 Cálculo da potência de dissipação

Potência de dissipação de entrada

PEntrada = UB
²
 / (US/IS)

Potência de dissipação de contato

Com correntes de cargas de potência igual:

PContato = n  IL
²
  25 mΩ

No caso de correntes de carga diferentes:

PContato = (IL1
²
 + IL2

²
 + ... + ILn

²
)  25 mΩ

Potência de dissipação total

PTotal = PEntrada + PContato

também

PTotal = UB
²
 / (US/IS) + n  IL

²
  25 mΩ

ou

PTotal = UB
²
 / (US/IS) + (IL1

²
 + IL2

²
 + ... + ILn

²
)  25 mΩ

Legenda:

A potência de dissipação total do relé de se-

gurança resulta da potência de dissipação de 

entrada e da potência de dissipação de con-

tato com correntes de carga com a mesma in-

tensidade ou intensidades diferentes.

P Potência de dissipação em mW

UB Tensão operacional aplicada

US Tensão de alimentação de comando do circuito de 

corrente nominal

IS Corrente de alimentação de comando de medição

n Número dos circuitos de corrente de liberação utili-

zados

IL Corrente de carga de contato
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16 Diagnóstico

O capítulo seguinte descreve os indicadores de LED para 

estados gerais e mensagens de erro, bem como possíveis 

causas e soluções.

Teste de funcionamento/inspeção de qualidade

A fim de executar o teste funcional do dispositivo, proceda 

conforme uma das seguintes opções de diagnóstico:

• Solicite a função de segurança acionando o dispositivo 

de proteção correspondente.

• Verifique se a função de segurança foi corretamente 

executada ligando novamente o equipamento.

Se o equipamento não for novamente ligado, a inspeção de 

qualidade não está completo.

16.1 Estados gerais

16.2 Mensagens de erro

ATENÇÃO: Perda da segurança funcional 

devido a falha de funcionamento!

Caso o resultado do teste de prova seja nega-

tivo, a boa operabilidade do dispositivo não 

pode mais ser garantida.

• Substitua o aparelho.

LED 

PWR

LED 

IN

K1/K2 

LED

Estado Observação

AN DESLIG DESLIG Nenhum relé está controlado. O circuito de 

sensores está desativado.

Para erros possíveis, veja as mensagens de 

erro.

AN AN AN O circuito de sensores está ativo. Todos os 

relés estão armados.

-

LED 

PWR

LED 

IN

K1/K2 

LED

Estado Causa possível Solução

AN DESLIG DESLIG O circuito de sensores foi 

acionado ativamente mas 

não está acesso nenhum 

LED de entrada.

Interrupção no circuito de 

sensores ou emissor de si-

nais com defeito.

Verifique o circuito de senso-

res/o emissor de sinais. Em 

seguida, efetue um teste de 

funcionamento.

AN AN DESLIG O circuito de sensores está 

ativo. O circuito de segurança 

(K1 e K2) não aciona.

Falha interna:

1. O contato de diagnóstico 

não está funcionando corre-

tamente.

2. Um contato normalmente 

aberto está fundido.

Falha interna: realize um reset 

power down com teste de fun-

cionamento no final. Substi-

tua o equipamento se o erro 

ocorrer novamente após re-

alizar o teste de funciona-

mento.

AN AN DESLIG O circuito de sensores está 

ativo. O circuito de segurança 

(K1 e K2) não aciona.

Falha no circuito de senso-

res.

Verifique o circuito de senso-

res. Em seguida, efetue um 

teste de funcionamento. 

Substitua o equipamento se 

o erro ocorrer novamente 

após realizar o teste de fun-

cionamento. 

DESLIG DESLIG DESLIG O circuito de sensores está 

ativo.

1. Sem tensão de alimenta-

ção em A1/A2

2. Sobretensão ou subtensão 

em A1

Verifique a tensão de alimen-

tação.
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17 Exemplos de aplicação

17.1 Monitoramento de cortina de luz/partida auto-

mática

– Monitoramento de cortina de luz de dois canais

– Partida automática

– Monitoramento de contatores externos, positivamente 

guiados

– Adequado até a categoria 4, PL e (EN ISO 13849-1), 

SIL 3 (EN 62061)

Figura 9 Monitoramento de cortina de luz/partida auto-

mática

Legenda:

17.2 Ativação de dois canais através de módulo 

LPSDO

– Ativação de dois canais

– Detecção de circuito cruzado através do módulo LPS-

DO

– Monitoramento de contatores externos, positivamente 

guiados

– Partida automática

– Adequado até a categoria 4, PL e (EN ISO 13849-1), 

SIL 3 (EN 62061)

Figura 10 Ativação de dois canais através de módulo 

LPSDO

Legenda:

ATENÇÃO: Perda da segurança funcio-

nal!

Certifique-se de que o emissor de sinais e o 

relé de segurança têm o mesmo potencial de 

terra.

EDM Entrada de alimentação para circuito de par-

tida e retorno,

Monitoramento de contatos externos

K1/K2 Contatores positivamente guiados

ATENÇÃO: Perda da segurança funcio-

nal!

Certifique-se de que o emissor de sinais e o 

relé de segurança têm o mesmo potencial de 

terra.

ATENÇÃO: Perda da segurança funcio-

nal!

Os impulsos de ligação enviados pelo contro-

lador (teste de luz) podem provocar uma ati-

vação breve e indesejada do relé de 

segurança.

• Desative os pulsos/testes de brilho se 

eles não forem relevantes para a segu-

rança.

DO Saída digital

DI Entrada digital

K1/K2 Contatores positivamente guiados

K1

K2

M

24 V DC

K1

K2

N

L

A1

A2

13 23

14 24

PSR-MS60

S22
(  )

S12
(  )

LPSDO 8

DO

V2/V3
DO DI

PSDI 8
V2/V3

K1

K2

0V
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17.3 Ativação de um canal através de controlador à 

prova de falhas

– Ativação de um canal

– Partida automática

– Monitoramento de contatores externos, positivamente 

guiados

– Adequado até a categoria 4, PL e (EN ISO 13849-1), 

SIL 3 (EN 62061), se o controlador à prova de falhas 

cumprir as normas PL e, SIL 3 e for possível excluir cir-

cuitos cruzados

Figura 11 Ativação de um canal através de PLC à prova 

de falhas

Legenda:

ATENÇÃO: Perda da segurança funcio-

nal!

Certifique-se de que o emissor de sinais e o 

relé de segurança têm o mesmo potencial de 

terra.

ATENÇÃO: Perda da segurança funcio-

nal!

Os impulsos de ligação enviados pelo contro-

lador (teste de luz) podem provocar uma ati-

vação breve e indesejada do relé de 

segurança.

• Desative os pulsos/testes de brilho se 

eles não forem relevantes para a segu-

rança.

Q0 Saída digital

I0 Entrada digital

K1/K2 Contatores positivamente guiados

FAIL-SAFE SPS/PLC

Q0

24V DC

0V

GND

24V
0V I0

A1

A2

PSR-MS60

S22
(  )

S12
(  )

K1

K2

M

K1

K2

N

L

13 23

14 24

K1

K2
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18 Anexo

18.1 Aplicação de equipamentos PSR em alturas su-

periores a 2000 m acima do nível do mar

A aplicação do equipamento em alturas superiores a 

 2000 m acima do nível do mar até máx. 4500 m acima 

do nível do mar é possível nas seguintes condições:

1. Limite a tensão de alimentação de comando do circuito 

de corrente nominal (US) conforme a seguinte tabela. 

Observe aqui os dados técnicos do equipamento.

2. Limite a tensão de comutação máxima conforme a se-

guinte tabela. Observe aqui os dados técnicos do equi-

pamento.

3. Reduza a temperatura ambiente máxima para a opera-

ção para o fator correspondente conforme a seguinte 

tabela.

4. Se for indicada uma redução de carga, desloque todos 

os pontos da curva de redução de carga para o fator 

correspondente conforme a seguinte tabela.

Cálculo de exemplo para 3000 m

27 °C  0,906  24 °C

55 °C  0,906  49 °C

Figura 12 Exemplo de uma curva de redução de carga 

deslocada (vermelho)

O seguinte capítulo descreve as condições 

especiais para a aplicação de equipamentos 

PSR em alturas superiores a 2000 m aci-

ma do nível do mar.

Observe aqui os respectivos dados específi-

cos do equipamento (dados técnicos, redu-

ção de carga, etc.) de acordo com a 

documentação de cada equipamento.

US conforme os dados 

técnicos do equipamento

US para aplicação em 

alturas superiores a 

2000 m acima do nível do 

mar

< 150 V AC/DC US conforme os dados téc-

nicos do equipamento tam-

bém válida

> 150 V AC/DC Limitação a máx. 

150 V AC/DC

Tensão de comutação 

máx. conforme os dados 

técnicos do equipamento

Tensão de comutação 

máx. para aplicação em 

alturas superiores a 

2000 m acima do nível do 

mar

< 150 V AC/DC Tensão de comutação máx. 

conforme os dados técnicos 

do equipamento também 

válida

> 150 V AC/DC Limitação a máx. 

150 V AC/DC

Altura de aplicação 

acima do nível do 

mar

Fator de redução da tempera-

tura

2000 m 1

2500 m 0,953

3000 m 0,906

3500 m 0,859

4000 m 0,813

4500 m 0,766

O cálculo que se segue e a curva de redução 

de carga representada são um exemplo.

Realize o cálculo real e o deslocamento da 

curva de redução de carga para o equipa-

mento utilizado de acordo com os dados téc-

nicos e o capítulo "Redução".

T [°C]
A

I
[A

]
T

H
²

²

24 27
3

72

49
0 10 20 30 40 50 6055

0
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20

30

40

50

60

70

Exemplo
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18.2 Histórico de alterações

Revisão Data Índice

00 2014-12-03 Primeira publicação

01 2015-03-05 Proteção contra inversão de polaridade complementada; tipo de relé complemen-

tado; dimensões atualizadas; curva de carga complementada

02 2015-08-21 Faixa de tensão de entrada com sinal "0" complementada; tipo de relé modificado; 

exemplos de aplicação e avisos referentes aos exemplos revisados

03 2016-09-30 Nova edição da ficha técnica: layout e estrutura revisados; corrente de entrada para 

sinal "0" complementada; dados de saída (mín. de tensão de comutação, mín. de po-

tência de comutação) ajustados; indicação sobre proteção da faixa de 24 V adicio-

nada; curva de carga indutiva complementada; capítulo Aplicação em alturas supe-

riores a 2000 m acima do nível do mar complementado
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