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INTRODUÇÃO  

 

Bem-vindo a nosso mundo! 

 

O Grupo Schmersal é líder mundial em sistemas de segurança para pessoas, maquinas e 

processos produtivos oferecendo mais de 25.000 dispositivos e sistemas de segurança, 

componentes de elevadores e automação industrial.  

 

Somos referência e estamos na vanguarda em oferecer soluções e serviços em implantação de 

sistemas de segurança customizados através de consultorias em levantamento e avaliação de 

riscos, treinamentos, engenharia de aplicação e projetos de segurança para adequar sua planta 

indústria na NR12.  

 

Temos um know-how de 70 anos em segurança industrial, mas nada disso teria sentido se nós 

não tivéssemos paixão e amor naquilo que fazemos. Esse é o nosso maior diferencial, nós somos 

apaixonados por aquilo que fazemos. 

 

Em 2016 a Schmersal está, pelo 5º ano consecutivo, entre as melhores empresas para se 

trabalhar no Brasil (GPTW - Revista Época). Somos apaixonados por encontrar formas, seja em 

produtos, serviços e soluções, para garantir maior segurança no local de trabalho, contribuindo 

para eliminar acidentes, redução de custos de nossos clientes e principalmente valorizando a 

vida. Assim acordamos todas as segundas-feiras com sorriso no rosto para contribuir para um 

mundo melhor. Estamos seguros disso, e de segurança a gente entende. 

Schmersal. A gente ama o que faz. 
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1. –  APRESENTAÇÃO 

 
Este documento apresenta os recursos da placa OPTBJ – Safe torque OFF. 

 

 

 

 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento, por 

favor entrar em contato com o nosso departamento de suporte técnico através do telefone (15) 

3263-9840 ou e-mail suporte suportetecnico@schmersal.com.br. 
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1.1 – Informações Gerais 

NOTA! A concepção de sistemas de segurança exige conhecimento e competências especiais. 
Apenas pessoal qualificado está autorizado a instalar e a configurar a placa OPTBJ. 

Este documento abrange a funcionalidade da placa opcional OPTBJ, juntamente com a placa de 
controle PRAXI 100. 

A placa opcional OPTBJ, juntamente com a placa de controle PRAXI 100, proporciona as funções 
de segurança que se sequem com produtos PRAXI 100. 

Nesta explicação, são utilizadas as seguintes abreviaturas e expressões relacionadas com 
segurança: 

 

 
SAFE TORQUE OFF (STO) 
 
A função de segurança “Safe Torque OFF” é impedir que a unidade de controle gere torque no 
eixo do motor. A função de segurança STO foi concebida para utilização em conformidade com 
as seguintes normas: 
 
• EN 61800-5-2 Safe Torque Off (STO) SIL3 
• EN ISO 13849-1 PL"e" Categoria 3  
• EN 62061: SILCL3  
• IEC 61508: SIL3  
• A função também corresponde a uma parada não controlada de acordo com a categoria de 
parada 0 da norma EN 60204-1. 
 
NOTA! A função STO não possui função de prevenção de partidas inesperadas. Para cumprir 
esses requisitos, são necessários componentes externos adicionais em conformidade com as 
normas e requisitos de aplicação adequados. Os componentes externos necessários podem ser 
por exemplo: 
 - Interruptor com bloqueio. 
 - Relé de segurança com função reset. 
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NOTA! A função de segurança da OPTBJ não está em conformidade com a parada de 
emergência segundo a norma EN60204-1. 
NOTA! A função STO não pode ser utilizada como função de parada normal da unidade. 
NOTA! O eixo de um motor de imã permanente, pode, numa situação de falha do IGBT, 
rotacionar até 180 graus/pólo do motor. 
CUIDADO! A placa OPTBJ e respectivas funções de segurança não isolam eletricamente a 
saída do inversor da rede de alimentação. Se for realizado trabalho em quaisquer componentes 
elétricos da unidade, do motor ou respectivos cabos, é necessário isolar completamente o 
inversor da rede de alimentação, utilizando por exemplo um interruptor externo de corte de 
corrente. Consulte a norma EN60204-1, seção 5.3. 
 
SAFE STOP 1 (SS1) 
 
A função de segurança SS1 é realizada em conformidade com o tipo C da norma de segurança 
EM 61800-5-2 (Tipo C: “ O sistema de acionamento com funções de segurança inicia a 
desaceleração do motor e inicia a função STO após um atraso especifico da aplicação”). 
A função de segurança SS1 foi concebida para utilização em conformidade com as seguintes 
normas: 
 
• EN 61800-5-2 Safe Stop 1 (SS1) SIL2 
• EN ISO 13849-1 PL"d" Categoria 3  
• EN 62061: SILCL2 • IEC 61508: SIL2  
• A função também corresponde a uma paragem controlada de acordo com a categoria de 
paragem 1 da norma EN 60204-1. 
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2– INSTALAÇÃO DA PLACA OPTBJ 

 

As saídas do relé e outros terminais de E/S podem ter uma tensão de controle perigosa 
mesmo quando o PRAXI 100 estiver desconectado da rede. 
 

 
 
NOTA: Não é possível instalar placas incompatíveis no PRAXI 100. As placas compatíveis 
possuem uma codificação por ranhuras que permite a colocação da placa (ver acima). 
 



 

Tutorial Ano: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

OPTBJ – Safe torque Off 2016 1.0   8 

 
Tutorial de Parametrização Inversor PRAXI 
Suporte técnico: E-mail: suportetecnico@schmersal.com.br 
                                Fone: (15) 3263-9840 

 

 



 

Tutorial Ano: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

OPTBJ – Safe torque Off 2016 1.0   9 

 
Tutorial de Parametrização Inversor PRAXI 
Suporte técnico: E-mail: suportetecnico@schmersal.com.br 
                                Fone: (15) 3263-9840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tutorial Ano: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

OPTBJ – Safe torque Off 2016 1.0   10 

 
Tutorial de Parametrização Inversor PRAXI 
Suporte técnico: E-mail: suportetecnico@schmersal.com.br 
                                Fone: (15) 3263-9840 

3 – LAYOUT DA PLACA OPTBJ 

 
 

3.1 – JUMPERS DA PLACA OPTBJ 

Há dois jumpers na placa opcional OPTBJ. Os jumpers são descritos em seguida: 
 

 
 

Para activar a placa OPTBJ, tem de retirar o jumper de 3 pinos da placa de controlo da unidade 
e colocá-lo no jumper X10 da placa OPTBJ. Consulte o próximo capítulo para obter mais 
informações. ATENÇÃO! Se houver problemas com os jumpers, consulte o Capítulo 6.1! 
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3.2 – JUMPER STO NO INVERSOR PRAXI 100 

 
Figura 3. Localização do jumper STO no PRAXI 100. Abra a tampa principal e a tampa inferior 

para expor o jumper. 
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4 – FUNÇÕES DE SEGURANÇA STO e SS1 

Neste capítulo serão descritas as funções de segurança da placa OPTBJ, assim como o princípio 
e dados técnicos, exemplos de ligações elétricas e colocação em serviço. 

NOTA! A utilização da função de segurança STO, SS1 ou outras não garante por si só 
a segurança. É necessária uma avaliação geral de riscos para garantir que o sistema colocado 
em funcionamento é seguro. Os dispositivos de segurança como a placa OPTBJ devem ser 
corretamente incorporados no sistema global. Todo o sistema deve ser projetado em 
conformidade com todas as normas relevantes no domínio da indústria. Normas como a EN12100 
Parte 1, Parte 2 e a ISO 14121-1 fornecem métodos para a concepção segura de maquinaria e 
para realizar uma avaliação de riscos. 

CUIDADO! As informações contidas neste manual fornecem orientações sobre a 
utilização das funções de segurança que a placa opcional OPTBJ proporciona juntamente com a 
placa de controle PRAXI 100. Estas informações estão em conformidade com as práticas e os 
regulamentos aplicáveis à data da sua elaboração. No entanto, o desenvolvedor do sistema/ 
produto final é responsável por garantir que o sistema seja seguro e esteja em conformidade com 
os regulamentos relevantes. 

 

4.1 – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO DE SAFE TORQUE OFF (STO) 

A função de segurança STO da placa OPTBJ permite desativar a saída da unidade de controle 
de modo que esta não gere torque no eixo do motor. Para a função STO, a placa OPTBJ possui 
duas entradas separadas, galvanicamente isoladas, STO1 e STO2. 

NOTA! As entradas STO devem ser ligadas a um sinal de +24 V para que a unidade consiga 
entrar no estado de ativação. 

A função de segurança STO é alcançada através da desativação da modulação da unidade. A 
modulação da unidade é desativada através de dois caminhos independentes controlados por 
STO1 e STO2, de modo que uma única falha em qualquer uma das partes relativas à segurança 
não inviabilize a função de segurança. Isto é feito através da desativação das saídas de sinal de 
go gate driver para a eletrônica de acionamento. Os sinais de saída do gate driver controlam o 
módulo IGBT, quando estes sinais são desativados, a unidade não gera torque no eixo do motor. 

Confira a figura a seguir: 
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UNIDADE DE CONTROLE PRAXI 100 

 

Figura 4. Princípio da função STO com a placa OPTBJ e a placa de controle PRAXI100. 

 

4.2 – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SAFE STOP 1 (SS1) 

Depois de um comando de parada segura, o motor começa a desacelerar e a função de 
segurança SS1 inicia a STO após um atraso definido pelo utilizador. 
 
 
 
 



 

Tutorial Ano: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

OPTBJ – Safe torque Off 2016 1.0   14 

 
Tutorial de Parametrização Inversor PRAXI 
Suporte técnico: E-mail: suportetecnico@schmersal.com.br 
                                Fone: (15) 3263-9840 

 
 
A função de segurança Safe Stop 1 (SS1) é composta por dois subsistemas de segurança, um 
relé de segurança externo com retardo e a função de segurança STO. Estes dois subsistemas 
combinados formam a função de segurança Safe Stop 1, conforme ilustrado na Figura 6. 
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A Figura 7 mostra o princípio de ligação da função de segurança Safe Stop 1, conforme 
especificado na figura 5.  
• As saídas do relé de segurança com retardo estão ligadas às entradas STO.  
• Uma saída digital separada do relé de segurança está ligada a uma entrada digital geral do 
inversor Praxi 100. A entrada digital geral tem de ser programada para executar o comando de 
paragem da unidade e inicia sem atraso a função de paragem da unidade (tem de ser definida 
para "paragem em rampa") causando a desaceleração do motor. Se for necessário o 
comportamento da SS1 ilustrado na figura 5, é necessário garantir que a paragem em rampa 
seja ativada quando é recebido o sinal de parada. É da responsabilidade do desenvolvedor do 
sistema verificar isto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle 
Praxi 100 
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CUIDADO! O fabricante/usuário do sistema é responsável por compreender e definir o atraso 
do relé de segurança, uma vez que este depende do processo e da máquina.  
 
• O atraso deve ser definido para um valor superior ao tempo de desaceleração da unidade*. O 
tempo de desaceleração do motor depende do processo e da máquina.  
 
• A função de parada da unidade tem de ser corretamente definida de acordo com o processo e 
a máquina. A ativação da função de segurança SS1 deve executar a parada configurada na 
unidade. Na aplicação de software padrão Praxi 100 é recomendável utilizar a funcionalidade 
"Parada Rápida" para este fim.  
 
CUIDADO! O local de controle deve ser definido de acordo com os requisitos da aplicação. 
Consulte o Capítulo 5.3 relativo à parametrização da função Safe Stop 1 e o Capítulo 4.3.5 para 
as ligações elétricas da função Safe Stop 1.  
 
* No caso de uma única falha, a unidade pode não desacelerar mas só é colocada no modo STO após o atraso 
configurado. 
 

4.3 – DETALHES TÉCNICOS 

4.3.1 – TEMPOS DE RESPOSTA 

 

 

4.3.2 – LIGAÇÕES 

Para além das entradas STO, a placa inclui também uma entrada de termístor. Se a entrada de 
termístor não for utilizada, tem de ser desativada. A entrada de termístor é desativada ligando em 
curto-circuito aos terminais e definindo o jumper X23 para "OFF". O funcionamento e as 
instruções da entrada do termístor são apresentados no Capítulo 7.1. 
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* Se se utilizar 230 V CA como tensão de controle dos relés de saída, o circuito de controle 
deve ser alimentado com um transformador de isolamento separado para limitar a corrente de 
curto-circuito e os picos de sobretensão. Tal serve para evitar a soldagem dos contatos do relé. 
 

 
 
 

4.3.3 – SAÍDA DO RELÉ 

Quando a função STO está ativa, a saída do relé está fechada. Quando a função STO está inativa, 
a saída do relé está aberta. Quando a função STO detecta uma falha de diagnóstico não 
reiniciável, a saída do relé alterna a uma frequência de um hertz.  

NOTA! A entrada ATEX não tem qualquer efeito na saída do relé.  

CUIDADO! A saída do relé destina-se apenas a diagnóstico da função STO.  

CUIDADO! A saída do relé é uma funcionalidade não relacionada com segurança. 
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4.3.4 – DADOS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM AS NORMAS 

 

 

Dados de segurança da função Safe Stop 1 (SS1) 

NOTA! O capítulo que se segue é apenas um exemplo informativo da combinação de produtos.  
 
A função de segurança SS1 é composta por dois subsistemas com diferentes dados de 
segurança. O subsistema composto pelo relé de segurança com retardo é fabricado, por 
exemplo, pela Schmersal. Estão disponíveis os tipos que se seguem deste fabricante:  
 
• SRB 324 ST 
 
Consulte o manual de utilização do fabricante para obter mais informações sobre o relé de 
segurança com retardo.  
 
Dados de segurança do SRB 324ST: 
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Quando se combinam os dois subsistemas, o nível máximo de integridade da segurança ou 
nível máximo de desempenho alcançado é o nível do subsistema inferior.  
 
• SIL 2 e PL d 
 
O valor de PFH para uma função de segurança de subsistemas combinados corresponde à 
soma dos valores de PFH de todos os subsistemas.  
PFHSS1 = PFHrelé seg. + PFHsto = 1,89•10-9 /hora + 2,52•10-10 /hora = 2,14•10-9 /hora  
• O resultado está dentro dos requisitos para SIL 2 e PL d. 
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4.3.5 – EXEMPLOS DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

Os exemplos deste capítulo mostram os princípios básicos para a ligação elétrica da placa 
OPTBJ. A concepção final deve seguir as normas e os regulamentos locais. 
 
Exemplo 1 – Placa OPTBJ sem reset para Safe Torque Off (STO) 
 

Circuito principal 
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A figura acima ilustra um exemplo de ligação da placa OPTBJ para a função de segurança Safe 
Torque Off sem reset. O interruptor S1 está ligado com 4 fios à placa OPTBJ, conforme 
ilustrado acima.  
A alimentação elétrica para S1 pode vir da placa de controle (pinos 6 e 7 do conector na figura 
acima) ou pode também ser externa.  
Quando o interruptor S1 é ativado (contatos abertos), a unidade entra no estado STO e o motor 
(se estiver a funcionar) para por desaceleração. A unidade indicará: "30 SafeTorqueOff".  
 
Para ligar novamente o motor, é realizado a seguinte operação:  
 
• Liberação do interruptor S1 (contatos fechados). O hardware está agora ativado mas a 
unidade continua a apresentar a falha "30 SafeTorqueOff".  
• Reconhecimento da liberação do interruptor pela função reset. A unidade regressa ao estado 
Pronto.  
• Dar um comando de arranque válido fará o motor começa a funcionar.  
 
Nota: a aplicação de software padrão Praxi 100 utiliza o arranque sensível ao flanco como 
comando predefinido para prevenir um arranque inesperado a partir do estado STO. 
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Exemplo 2 – Placa OPTBJ com reset para Safe Torque Off ou categoria de parada 0 da 
norma EM 60204-1. 
 

Circuito principal 

 
 

A figura acima apresenta um exemplo de ligação da placa OPTBJ para a função de segurança 
STO com reset. O interruptor S1 está ligado com 4 fios à placa OPTBJ, conforme ilustrado 
acima. A entrada digital 3 (DIN3), por exemplo, está ligada para a função reset de falhas. A 
função reset (não faz parte de qualquer função de segurança) pode ser programada para 
qualquer uma das entradas digitais disponíveis.  
 
A alimentação elétrica para S1 pode vir da placa de controle (pinos 6 e 7 do conector na figura 
acima) ou pode também ser externa, se tiver proteção contra falhas à terra e curto-circuito. 
Quando o interruptor S1 é ativado (contatos abertos), a unidade entra no estado STO e o motor 
(se estiver a funcionar) para por desaceleração. A unidade indicará: "30 SafeTorqueOff".  
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Para ligar novamente o motor, é realizado a seguinte operação:  
 
• Liberação do interruptor S1 (contatos fechados). O hardware está agora ativado mas a 
unidade continua a apresentar a falha "30 SafeTorqueOff".  
• Reconhecimento da libertação do interruptor pela função reset sensível ao flanco. A unidade 
regressa ao estado Pronto.  
• Dar um comando de arranque válido fará o motor começa a funcionar. NOTA! A aplicação de 
software padrão Praxi 100 utiliza o arranque sensível ao flanco como comando predefinido para 
prevenir um arranque inesperado a partir do estado STO.  
 
NOTA! Para uma parada de emergência de acordo com a categoria de paragem 0 da norma 
EN 60204-1, utilize o botão de parada de emergência. 
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Exemplo 3 – Placa OPTBJ com SS1 e reset de segurança ou categoria de parada 1 da 
norma EN 60204-1. 
 

Circuito principal 

 
 
A figura acima apresenta um exemplo de ligação da placa OPTBJ para a função de segurança 
SS1 com módulo de relé de segurança externo e com reset de segurança. O módulo de relé de 
segurança externo está ligado ao interruptor S1.  
A alimentação elétrica utilizada para o interruptor S1 é de 230 V CA, a título de exemplo.  
O módulo de relé de segurança está ligado à placa OPTBJ com 4 fios, conforme ilustrado na 
figura acima. Quando o interruptor S1 é ativado (contatos abertos), a unidade entra no estado 
STO e o motor (se estiver a funcionar) para por desaceleração. A unidade indicará: "30 
SafeTorqueOff".  
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Para ligar novamente o motor, é realizado a seguinte operação:  
• Libertação do interruptor S1 (contatos fechados). O hardware está agora ativado mas a 
unidade continua a apresentar a falha "30 SafeTorqueOff".  
• Reconhecimento da libertação do interruptor pela função reset sensível ao flanco. A unidade 
regressa ao estado Pronto.  
• Dar um comando de arranque válido fará o motor começa a funcionar. Pode encontrar mais 
informações sobre o módulo de relé de segurança na documentação do relé de segurança.  
 
NOTA! A aplicação de software padrão Praxi 100 utiliza o arranque sensível ao flanco como 
comando predefinido para prevenir um arranque inesperado a partir do estado STO.  
 
NOTA! Para uma parada de emergência de acordo com a categoria de parada 1 da norma EN 
60204-1, utilize o botão de parada de emergência. 
 
 

5 – COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO 

NOTA! A utilização da função de segurança STO, SS1 ou outras não garante por si só a 
segurança. Certifique-se sempre de que a segurança de todo o sistema é confirmada.  

NOTA! O utilizador é responsável pela exclusão de falhas nas ligações elétricas externas 

GAÇÕE 

5.1 – INSTRUÇÕES GERAIS PARA LI S ELÉTRICAS 

• As ligações eléctricas devem ser feitas de acordo com as instruções gerais para ligações 
eléctricas do produto específico onde a OPTBJ está instalada.  
• É necessário cabo blindado para ligar a placa OPTBJ.  
• EN 60204-1 parte 13.5: a queda de tensão entre o ponto de alimentação e a carga não deve 
exceder os 5%.  
• Na prática, devido a perturbações eletromagnéticas, o comprimento do cabo não deve 
ultrapassar os 25 m, no máximo. Num ambiente com interferências, o comprimento do cabo deve 
mesmo ser inferior a 25 m para evitar um disparo indesejado 
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5.2 – LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DA PLACA OPTBJ 

Arquivo Anexo. 

 

5.3 – TESTAR AS FUNÇÕES DE SEGURANÇA SAFE TORQUE OFF (STO) OU SAFE STOP 
1 (SS1) 

NOTA! Antes de testar as funções de segurança STO ou SS1, certifique-se de inspecionar e 
preencher a lista de verificação (Capítulo 5.2).  

NOTA! Depois de fazer as ligações da placa, teste SEMPRE as funções de segurança STO ou 
SS1 para verificar se estão a funcionar corretamente antes de pôr o sistema em funcionamento.  

NOTA! Em relação à função de segurança SS1, teste a função de parada em rampa da unidade 
para verificar se está a funcionar de acordo com os requisitos do processo.  

NOTA! Se a função de segurança STO for utilizada num modo de funcionamento de baixa 
exigência, deve ser testada periodicamente, pelo menos uma vez por ano. Quando a função de 
segurança STO é ativada, aparece um código: Falha 30 "SafeTorqueOff " no visor do teclado de 
controle. Isto indica que a função de segurança STO está ativa. Depois de a STO ter sido 
desativada, a falha permanece ativa até ser reconhecida. 

 

6 – MANUTENÇÃO 

 

6.1 – FALHAS RELACIONADAS COM AS FUNÇÕES DE SEGURANÇA SAFE TORQUE OFF 
(STO) OU SAFE STOP 1 (SS1) 

A tabela abaixo apresenta a falha normal, gerada quando a função de segurança STO está ativa: 
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A tabela que se segue apresenta falhas que podem ser geradas pela parte do software que 
monitoriza o hardware relacionado com a função de segurança STO. Se ocorrerem algumas 
das falhas abaixo indicadas, a falha NÃO pode ser reiniciada: 
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