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Prefácio

Eng.  Dipl.  Heinz  Schmersal  e  Eng.  Ind.  Dipl.  Philip  Schmersal
Sócios-diretores  da  K.A.  Schmersal  GmbH  &  Co.  KG

Como  apresentar  a  um  novo  cliente,  ou  a  um  projetista  interessado,  um  portfólio  de  mais    
de  25.000  produtos  e  serviços  diferentes?    
Este  é  um  desafio  para  os  nossos  consultores  de  vendas  quando  eles  apresentam  a  nossa  
empresa,  produtos  e  serviços.  

Este  catálogo  tem  por  objetivo  fornecer  uma  visão  geral  do  que  temos  para  lhe  oferecer.    
Apresentamos  a  empresa  e  cada  grupo  de  produtos,  com  os  quais,  nos  últimos  anos,  temos  
desenvolvido  soluções  cada  vez  mais  completas  para  a  segurança  em  máquinas.  Uma  área  
que  ganha  cada  vez  mais  importância  é  a  nossa  oferta  de  serviços  qualificados,  com  a  qual  
perseguimos  o  mesmo  objetivo  central  dos  nossos  produtos  e  soluções:  elaborar,  em  conjunto  
com  o  cliente,  soluções  inovadoras  de  segurança  e  assim  tornar  o  mundo  mais  seguro.

Philip  SchmersalHeinz  Schmersal
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Schmersal Online

Informações   detalhadas   sobre   a   nossa   linha   de   produtos   também  
estão   disponíveis   na   internet   em   www.schmersal.net.   Também   é  
possível  entrar  em  contato  conosco  ou  com  nossos   representantes  
em  www.schmersal.com.br.

Catálogo  online
Projetistas   e   compradores   de   empresas   que   trabalham   em   conjunto  
com   o   Grupo   Schmersal   não   precisam   mais   manter   e   atualizar      
constantemente  uma  ampla  documentação  em  papel:  eles  encontram  
todas  as  informações  e  dados  necessários  atualizados  diariamente  no  
catálogo  online  em  www.schmersal.net.

Documentação  online  em  13  línguas
A   oferta   de   informação   online   para   os   nossos   clientes   é   atualizada  
de   forma   permanente.   Nosso   catálogo   geral   pode   ser   consultado  
online   em   13   idiomas   diferentes.   Estão   disponíveis   24   horas   por  
dia   não   apenas   os   dados   técnicos   da   linha   de   produtos   completa;;  
podem  ser  consultadas  e  descarregadas   também  as  declarações  de  
conformidade,  os  certificados  de  teste,  os  manuais  de  montagem  e  as  
instruções  de  ligação.

Serviços  para  projetistas

Os   desenhos   técnicos   dos   produtos   também   estão   arquivados   no  
catálogo  online  –  um  serviço  voltado  especialmente  para  o  projetista.  
Assim,  ele  pode  baixar  os  desenhos  diretamente  para  o  seu  sistema  
CAD.  Dados  CAE  para  uma  confortável  elaboração  de  projetos  elétricos  
também  estão  disponíveis  para  download  na   internet.  Além  disso,   o  
projetista   ainda   encontra   na   homepage   da   Schmersal   informações  
atuais  acerca  de  temas  abrangentes  –  por  exemplo,  artigos  técnicos  
sobre   segurança   de   máquinas,   bem   como   avisos   sobre   cursos   de  
formação  e  eventos.  Visite  a  nossa  página!
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Controlar todos os motores por conversores e ainda ter ampla economia de energia, tarefa simples para quem utiliza nosso PRAXI 100. 
A necessidade pela automatização de processos aumenta cada dia mais e, com isso, gera-se um desperdício de energia devido à velocidade 
constante e mecanismos de controle mecânico tradicionais usados atualmente. Através dos nossos inversores de frequência PRAXI 100, 
torna-se mais fácil economizar.

Diversos motivos para
escolher o PRAXI 100:

Os conversores de frequência PRAXI oferecem geralmente o mais baixo custo
de propriedade dentro de um vasto portfólio de aplicações.

O fato de poder ser utilizado em diversas aplicações possibilita uma solução simples e 
econômica para aprimorar o controle de processos e a economia
de energia.

PRAXI 100
Simples, econômico, totalmente eficiente

Várias aplicacões, um conversor

Utilizando o PRAXI 100, elevamos o nível 
de design e funcionalidade de conversores 
padrão. Os conversores podem ser 
facilmente otimizados para atender às 
necessidades de várias aplicações de 
controle de processo de diversas indústrias. 
Escolha sua aplicação e quanti!que as 
possíveis economias. Asseguramos que
você pode otimizar seu conversor como 
desejar com uma vasta gama de opções 
e recursos da rede de comunicação para 
controle de motores e processos.
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Principais Certi!cações  CE, UL, cUL, C-Tick
 RoHS e WEEE
 Gost-R
 EMC e Harmonics

Investindo em economia

A lista de preocupações de empresas e prestadoras de serviços de 
utilidade pública estão cada dia mais aumentando, principalmente 
quando o assunto é e!ciência, custo de energia, cuidado ambiental, 
maior concorrência e padrões de qualidade. Para atender a essas 
demandas e reduzir os custos de produção, grandes usuários na 
indústria estão cada vez mais procurando métodos para economizar 
energia como um favor estratégico para aumentar a lucratividade
e a competitividade.

Além de possibilitar economias de energia, os conversores de 
frequência também podem ser usados para modernizar o maquinário 
de produção e aumentar a capacidade e a qualidade, assegurando 
um melhor controle de toda a instalação. Em outras palavras, não 
demora para obter o retorno do seu investimento em conversores
de velocidade variável.

Utilizando o PRAXI 100, além de economizar energia, você contribui 
naturalmente para reduzir as emissões e a poluição. Nosso portfólio 
atende às principais normas internacionais e exigências mundiais, 
incluindo aprovações RoHS (livre de chumbo), EMC e Harmônicas.

Também executamos uma análise do ciclo de vida útil do PRAXI 
100 para determinar as emissões de carbono. Durante a produção 
de um conversor PRAXI 100 de 18,5kW, ocorrem emissões de 
255 Kg de CO2e (dióxido de carbono). No entanto, quando esse 
conversor começa a funcionar em uma aplicação de ventilação típica 
(em comparação com um motor elétrico de duas velocidades), ele 
economiza 24.500 Kg em emissões de CO2 ao longo de um período 
de dez anos.

Trabalhando em harmonia com o meio ambiente



7

Fisicamente pode sugerir um conversor tradicional, mas aparências enganam. O PRAXI 100 
possui diversas ferramentas que o transforma além do básico, oferecendo novos e inteligentes 
recursos. Aproveite a segurança funcional com o recurso Safe Torque OFF para impedir que 
o motor gere torque no eixo do motor, o recurso Safe Stop 1 e a proteção certi!cada contra 
superaquecimento do motor. O PRAXI 100 possui, também, um recurso exclusivo com Ethernet 
integrada, possibilitando que a integração entre os dispositivos para a automatização da fábrica 
seja fácil e e!ciente via ModBus TCP, Ethernet I/P ou Pro!net IO integrados.

O PRAXI 100 é ideal para diversas aplicações de potência/torque 
constante, incluindo bombas, ventiladores, compressores e 
transportadores. Essas são aplicações nas quais aprimoramentos na 
e!ciência energética e na produtividade muitas vezes resultam em 
um retorno rápido dos investimentos no projeto.

Além de vários recursos-padrão, como E/S integradas com três 
slots opcionais, suporte integrado a rede de comunicação baseado 

em RS485 e Ethernet, placas envernizadas e recursos de controle 
de motores robustos para aumentar a con!abilidade, o PRAXI 
100 também possui recursos dedicados para cada uma dessas 
aplicações estratégicas

O PRAXI 100 também permite que você faça mais do que esperaria 
de um conversor padrão, superando sempre as suas expectativas.

Indústria de Processo

 Transportadores
 Bombas e ventiladores
 Serralherias e trituradores

APLICAÇÕES TÍPICAS:

Indústria de Semicondutores
    

 Compressores
 Bombas e ventiladores 

Ind. Química, Petróleo e Gás
    

 Bombas e ventiladores
 Compressores 

Mineração e Minerais
    

 Transportadores
 Bombas e ventiladores 

Indústria de Cimento
    

 Transportadores
 Bombas e ventiladores 

Água e Esgoto

 Distribuição
 Dessalinização
 Tratamento
 Bombas, compressores, transportadores

Indústria Naval

 Bombas, compressores de carga
 Sistema de direção

Mais que um conversor, uma ferramenta completa
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Principais Benefícios

PRAXI 100 Recursos comuns Benefícios

Conformidade com padrões globais. Compatibilidade global.

Modbus TCP e Modbus RTU integrados
Pro!net Io ou Ethernet/IP como opção de software.

A maior parte dos recursos necessários são integrados.
Fácil integração à automatização da fábrica.

Safe torque off, Safe Stop e Termistor. Mais segurança no trabalho.

Conformidade com a EMC com !ltro RFI integrado.
Bobinas de CC integradas. Não são necessários acessórios adicionais.

Revestimento isolante IP54/ UL Tipo 12 compacto com
o mesmo tamanho do IP21/UL Tipo 1.
Montagem da "ange.
Montagem lado a lado para IP54.

Alta con!abilidade em ambientes difíceis, instalação fácil
e econômica.

E/S padrão + 3 slots livres.
Opções de Rede de Comunicação, recurso PLC integrado. Reduz a necessidade de um controlador externo.

Altamente e!ciente > 97% + otimização da energia contador
de energia.
Relógio em tempo real com funções baseadas em calendário.
Controle otimizado do ventilador de refrigeração.

Retorno rápido do investimento, lucros maiores.
Monitoramento fácil da economia de energia.
Níveis de ruído menores.

Recursos dedicados Benefícios adicionais

2 controladores PID no modo de espera.
Abastecimento suave, bomba auxiliar, autolimpeza da bomba.
Suporte a motor PM e de indução.

Otimização baseada na demanda do processo para um
controle preciso do mesmo e economia de energia.
Seleção simples para qualquer motor. O motor PM permite
densidade de energia mais alta, menos mecânica.

Arranque em rotação, chave do motor.
3 faixas de proibição de frequências.
Suporte a motor PM e de indução.

Poupe tempo durante a operação e a manutenção do motor.
Vida útil do ventilador prolongada devido è redução do
desgaste mecânico.
Seleção simples para qualquer motor. O motor PM permite
densidade de energia mais alta = economia de energia.

IP21/UL Tipo 1 e IP54/ UL Tipo 12.
Montagem em "ange (por meio de orifício).
IP00 para MR8 e MR9.

Adequado para uma ampla variedade de necessidades de
instalação. Simples de integrar ao maquinário economizando 
espaço e custos com integração e resfriamento.

Queda de carga, curso identi!cado com desconexão do motor 
da carga, freio mecânico, aumento de torque.

Evita o desgaste dos componentes mecânicos.
Comissionamento fácil.
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Integração Inteligente à Automatização da Fábrica

Segurança de Funcionamento

Opções Rede de Comunicação Fieldbus

O PRAXI 100 pode ser facilmente integrado ao sistema de automatização da sua fábrica usando 
Modbus RTU (RS485) ou Modbus TCP (Ethernet) integrados. A integração por meio dos sistemas 
Pro!net IO ou Ethernet IP é possibilitada por opções de software.

Opções de !eldbus clicáveis facilitam a integração a sistemas tradicionais usando Pro!bus DP, 
DeviceNet, CANOpen e LONWorks. A tecnologia Fieldbus assegura maior controle e monitoramento 
dos equipamentos do processo com cabeamento reduzido.

Entrada de Termistor

O PRAXI possui uma entrada de termistor como um opcional integrado. A entrada de termistor 
integrada foi projetada especialmente para a supervisão da temperatura de motores que são 
instalados em áreas em que estão presentes gases potencialmente explosivos, vapor, umidade 
ou misturas de ar e áreas com poeira combustível.

As indústrias que normalmente necessitam de tal supervisão incluem: química, petroquímica, 
náutica, metal, mecânica, mineração e prospecção de petróleo. Caso seja detectado um 
superaquecimento, o conversor para imediatamente de alimentar energia para o motor.
O cabeamento é minimizado pois não são necessários componentes externos, melhorando
a con!abilidade e economizando tanto espaço como custos.

Safe Torque Off, Safe Stop 1

O Safe Torque Off (STO) evita que o conversor gere torque no eixo do motor e impede partidas 
indesejadas. A função também atende a uma parada não controlada de acordo com a categoria 
de parada 0, EN60204-1. O Safe Stop 1 (SS1) inicia a desaceleração do motor e inicia a função 
STO depois de um atraso especí!co da aplicação. A função corresponde também a uma parada 
controlada em conformidade com a categoria de parada 1, EN60204-1.

A vantagem das opções integradas de segurança STO e SS1 em relação a tecnologias de 
segurança padrão usando comandos eletromecânicos é a eliminação de componentes 
separados e o esforço necessário para conectá-los e mantê-los, enquanto ainda mantém o nível 
de segurança exigido no trabalho

Ethernet Integrada

A comunicação baseada em Ethernet é comum em todas as indústrias de processo
e o PRAXI 100 é uma opção que gera uma economia óbvia.

Não é necessário ter opções ou gateways adicionais para a comunicação com
a automatização de processos devido à exclusiva Ethernet integrada. 
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Fácil Instalação e Parametrização

Teclado Intuitivo e Fácil de Utilizar

Interface de usuário simples e intuitiva: você gostará do sistema de menus bem-estruturados
do teclado que permitem a rápida colocação em funcionamento e o funcionamento sem falhas.

 Teclado grá!co e de texto com suporte a vários idiomas
 9 sinais podem ser monitorados ao mesmo tempo em uma única tela com vários

            monitores e podem ser con!gurados para 9,6 ou 4 sinais
 Indicação de status com LED de três cores na unidade de controle:  

    intermitente verde = pronto; verde = em execução; vermelho = falha
 Exibição de tendências de dois sinais ao mesmo tempo

Rápida Con!guração e Parametrização

Ferramentas de comissionamento simples garantem uma con!guração fácil independentemente 
da aplicação. Diagnóstico fácil com ajuda em texto simples fornecido para cada parâmetro,
sinal e falha.

Assistente de inicialização — para a con!guração das aplicações básicas da bomba ou do ventilador
Miniassistente PID — para o comissionamento fácil do controlador PID interno
Assistente de multibomba — para o comissionamento fácil do sistema de multibomba
Assistente do modo de incêndio — para o comissionamento fácil da função modo de incêndio

Fácil Instalação

As unidades IP21/UL Tipo 1 e IP54/UL Tipo 12 ocupam o mesmo espaço, o que faz com que 
ambas sejam uma boa opção. As unidades compactas IP54/UL Tipo 12 podem ser instaladas 
lado a lado e não exigem espaço adicional entre elas. Os tamanhos de estrutura MR8 e MR9 
estão disponíveis como IP00 para a instalação de gabinetes.

Nossa opção de montagem com "ange possibilita a montagem por meio de orifícios no 
compartimento, com dissipação de calor fora do compartimento. Isso reduz signi!cativamente 
as perdas de calor no compartimento e o tamanho do compartimento. Da mesma forma, os 
passadores de entrada integrados e o aterramento de 360 graus aprimoram o IP54/UL Tipo 12 
e EMC, respectivamente, e possibilitam mais economia de custos.



de Frequência IS

Tamanho 
Dimensões
LxAxP (mm)

LxAxP
(polegadas)

Peso (lbs)

Baixa* Alta*

IL [A]

10%

Sobrecarga
[A] I [A] Sobrecarga

[A]

10%
Sobrecarga Sobrecarga 

10%
Sobrecarga Sobrecarga 

PRAXI0100-3L-0003-2 3,7 4,1 2,6 3,9 5,2 0,55 0,37 0,75 0,5

MR4 128x328x190 
5x12,9x7,5

6,0
13,0

PRAXI0100-3L-0004-2 4,8 5,3 3,7 5,6 7,4 0,75 0,55 1,0 0,75

PRAXI0100-3L-0007-2 6,6 7,3 4,8 7,2 9,6 1,1 0,75 1,5 1,0

PRAXI0100-3L-0008-2 8,0 8,8 6,6 9,9 13,2 1,5 1,1 2,0 1,5

PRAXI0100-3L-0011-2 11,0 12,1 8,0 12,0 16,0 2,2 1,5 3,0 2,0

PRAXI0100-3L-0012-2 12,5 13,8 9,6 14,4 19,2 3,0 2,2 4,0 3,0

PRAXI0100-3L-0018-2 18,0 19,8 12,5 18,8 25,0 4,0 3,0 5,0 4,0

MR5 144x419x214 
5,7x16,5x8,4

10,0
22,0PRAXI0100-3L-0024-2 24,0 26,4 18,0 27,0 36,0 5,5 4,0 7,5 5,0

PRAXI0100-3L-0031-2 31,0 34,1 25,0 37,5 46,0 7,5 5,5 10,0 7,5

PRAXI0100-3L-0048-2 48,0 52,8 31,0 46,5 62,0 11,0 7,5 15,0 10,0
MR6 195x557x229 

7,7x21,9x9
20,0
44,0PRAXI0100-3L-0062-2 62,0 68,2 48,0 72,0 96,0 15,0 11,0 20,0 15,0

PRAXI0100-3L-0075-2 75,0 82,5 62,0 93,0 124,0 18,5 15,0 25,0 20,0

MR7 237x660x259 
9,3x26x10,2

37,5
83,0PRAXI0100-3L-0088-2 88,0 96,8 75,0 112,5 150,0 22,0 18,5 30,0 25,0

PRAXI0100-3L-0105-2 105,0 115,5 88,0 132,0 176,0 30,0 22,0 40,0 30,0

PRAXI0100-3L-0140-2 140,0 154,0 114,0 171,0 210,0 37,0 30,0 50,0 40,0

MR8 290x966x343 
11,4x38x13,5

66,0
145,5PRAXI0100-3L-0170-2 170,0 187,0 140,0 210,0 280,0 45,0 37,0 60,0 50,0

PRAXI0100-3L-0205-2 205,0 225,5 170,0 255,0 340,0 55,0 45,0 75,0 60,0

PRAXI0100-3L-0261-2 261,0 287,1 211,0 316,5 410,0 75,0 55,0 100,0 75,0
MR9 480x1150x365 

18,9x45,3x14,4
108,0
238,0PRAXI0100-3L-0310-2 310,0 341,0 251,0 376,5 502,0 90,0 75,0 125,0 100,0

PRAXI0100-3L-0140-2 140,0 154,0 114,0 171,0 210,0 37,0 30,0 50,0 40,0

MR8
IP00

290x794x343 
11,4x31,3x13,5

62,0
136,7PRAXI0100-3L-0170-2 170,0 187,0 140,0 210,0 280,0 45,0 37,0 60,0 50,0

PRAXI0100-3L-0205-2 205,0 225,5 170,0 255,0 340,0 55,0 45,0 75,0 60,0

PRAXI0100-3L-0261-2 261,0 287,1 211,0 316,5 410,0 75,0 55,0 100,0 75,0 MR9
IP00

480x970x365 
18,9x38,2x14,4

97,0
213,8PRAXI0100-3L-0310-2 310,0 341,0 251,0 376,5 502,0 90,0 75,0 125,0 100,0

Para todos os conversores PRAXI 100, a capacidade de sobrecarga é de!nida da seguinte forma:

Alta: 1,5 x IH (1 min/10 min) a 50°C; Baixa: 1,1 x IL (1 min/10 min) a 40°C; IS por 2 s.
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de Frequência IS

Potência do eixo do motor

Tamanho 
Dimensões
LxAxP (mm)

LxAxP
(polegadas)

Peso (lbs)

Baixa* Alta*

IL [A]

10% 

Sobrecarga
[A] I  [A] Sobrecarga

[A]

10%
Sobrecarga Sobrecarga

10%
Sobrecarga Sobrecarga

PRAXI0100-3L-0003-5 3,4 3,7 2,6 3,9 5,2 1,1 0,75 1,5 1,0

MR4 128x328x190 
5x12,9x7,5

6,0
13,0

PRAXI0100-3L-0004-5 4,8 5,3 3,4 5,1 6,8 1,5 1,1 2,0 1,5

PRAXI0100-3L-0005-5  5,6 6,2 4,3 6,5 8,6 2,2 1,5 3,0 2,0

PRAXI0100-3L-0008-5 8,0 8,8 5,6 8,4 11,2 3,0 2,2 4,0 3,0

PRAXI0100-3L-0009-5 9,6 10,6 8,0 12,0 16,0 4,0 3,0 5,0 4,0

PRAXI0100-3L-0012-5 12,0 13,2 9,6 14,4 19,2 5,5 4,0 7,5 5,0

PRAXI0100-3L-0016-5 16,0 17,6 12,0 18,0 24,0 7,5 5,5 10,0 7,5

MR5 144x419x214 
5,7x16,5x8,4

10,0
22,0PRAXI0100-3L-0023-5 23,0 25,3 16,0 24,0 32,0 11,0 7,5 15,0 10,0

PRAXI0100-3L-0031-5 31,0 34,1 23,0 34,5 46,0 15,0 11,0 20,0 15,0

PRAXI0100-3L-0038-5 38,0 41,8 31,0 46,5 62,0 18,5 15,0 25,0 20,0

MR6 195x557x229 
7,7x21,9x9

20,0
44,0PRAXI0100-3L-0046-5 46,0 50,6 38,0 57,0 76,0 22,0 18,5 30,0 25,0

PRAXI0100-3L-0061-5 61,0 67,1 46,0 69,0 92,0 30,0 22,0 40,0 30,0

PRAXI0100-3L-0072-5 72,0 79,2 61,0 91,5 122,0 37,0 30,0 50,0 40,0

MR7 237x660x259 
9,3x26x10,2

37,5
83,0PRAXI0100-3L-0087-5 87,0 95,7 72,0 108,0 144,0 45,0 37,0 60,0 50,0

PRAXI0100-3L-0105-5 105,0 115,5 87,0 130,5 174,0 55,0 45,0 75,0 60,0

PRAXI0100-3L-0140-5 140,0 154,0 105,0 157,5 210,0 75,0 55,0 100,0 75,0

MR8 290x966x343 
11,4x38x13,5

66,0
145,5PRAXI0100-3L-0170-5 170,0 187,0 140,0 210,0 280,0 90,0 75,0 125,0 100,0

PRAXI0100-3L-0205-5 205,0 225,5 170,0 255,0 340,0 110,0 90,0 150,0 125,0

PRAXI0100-3L-0261-5 261,0 287,1 205,0 307,5 410,0 132,0 110,0 200,0 150,0
MR9 480x1150x365 

18,9x45,3x14,4
108,0
238,0PRAXI0100-3L-0310-5 310,0 341,0 251,0 376,5 502,0 160,0 132,0 250,0 200,0

PRAXI0100-3L-0140-5 140,0 154,0 105,0 157,5 210,0 75,0 55,0 100,0 75,0

MR8
IP00

290x794x343 
11,4x31,3x13,5

62,0
136,7PRAXI0100-3L-0170-5 170,0 187,0 140,0 210,0 280,0 90,0 75,0 125,0 100,0

PRAXI0100-3L-0205-5 205,0 225,5 170,0 255,0 340,0 110,0 90,0 150,0 125,0

PRAXI0100-3L-0261-5 261,0 287,1 205,0 307,5 410,0 132,0 110,0 200,0 150,0 MR9
IP00

480x970x365 
18,9x38,2x14,4

97,0
213,8PRAXI0100-3L-0310-5 310,0 341,0 251,0 376,5 502,0 160,0 132,0  250,0 200,0

Para todos os conversores PRAXI 100, a capacidade de sobrecarga é de!nida da seguinte forma:

Alta: 1,5 x IH (1 min/10 min) a 50°C; Baixa: 1,1 x IL (1 min/10 min) a 40°C; IS por 2 s.
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Tensão de entrada Uin 208... 240 V; 380… 500 V; -10%… +10%

Frequência de entrada 47 - 65 Hz

Uma vez por minuto ou menos

Retardo da inicialização 4 s (MR4 a MR6); 6 s (MR7 a MR9)

Tensão de saída 0-Uin

Il: Temperatura ambiente até 40°C (104SDgrF)
sobrecarga 1,1 x Il (1 min./10 min).
IH: Temperatura ambiente até 50°C (122SDgrF)
sobrecarga 1,5 x IH (1 min./10 min).

Frequência de saída 0… 320 Hz (padrão)

Resolução da frequência 0,01 Hz

Frequência de chaveamento 1,5…10 kHz
Redução automática da frequência de comutação em caso de sobrecarga

Referência de frequência Resolução 0,01 Hz

Resolução de 0,1% (10 bits)

Ponto de enfraquecimento do campo 8… 320 Hz

Tempo de aceleração 0,1… 3000 s

Tempo de desaceleração 0,1… 3000 s

Temperatura ambiente operacional IL : -10°C (-14°F) (sem congelamento)… +40°C (104SDgrF)
IH: -10C (-14°F)(sem congelamento)... +50°C (122°F)

Temperatura de armazenamento -40°C (-40°F)…+70°C (158°F)

Umidade relativa 0 a 95% de UR, sem condensação, sem corrosão

vapores químicos
partículas mecânicas

EN/IEC 60721-3-3, unidade em operação, classe 3C2 EN/IEC 60721-3-3,
unidade em operação, classe 3S2

Altitude

100% capacidade de carga (sem redução) até 1.000 m (3280 pés)
1% de redução para cada 100 m (328 pés) acima de 1.000 m (3280 pés)
Altitudes máx.: 4000 m [13123 pés] (sistemas TN e IT) tensão de relé
de 240 V até 3000 m [9842 pés] de 3000 m... 4000 m [9842 pés... 13123 pés] 
tensão de relé de 120 V pode ser usada

EN/IEc 61800-5-1
EN/IEc 60068-2-6

Indutor EN/IEc 61800-5-1 EN/IEc 60068-2-27

Grau de Proteção
Padrão IP21/UL Tipo 1 em toda a faixa
Opção IP54/UL Tipo 12
IP00 para estruturas MR8, MR9

Imunidade Em conformidade com EN/IEC 61800-3, primeiro e segundo ambiente

61800-3, Categoria C2
O PRAXI 100 será fornecido com !ltro EMC classe C2, se não for especi!cado 
de outra forma. O PRAXI 100 pode ser modi!cado para redes de IT

Ruído (1 m do conversor)

MR4: 45...56
MR5: 57...65
MR6: 63...72
MR7: 43...73
MR8: 58...73
MR9: 54...75

A pressão do som depende da velocidade dos ventiladores 
de refrigeração, que é controlada de acordo com
a temperatura do conversor

Segurança e aprovações
EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-312, UL 508 C, CE, UL, 
cUL, GOST-R, C-Tick; (consulte a placa de identi!cação da unidade para 
mais detalhes sobre as aprovações)

Segurança de funcionamento
STO
SS1

EN/IEC 61800-5-2 Safe Torque Off (STO) SIL3.
EN ISO 13849-1 PL”e” Categoria 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.
EN/IEC 61800-5-2 Safe Stop 1 (SS1) SIL2.
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*A placa de relé padrão SBF3 (3XRO) pode ser substituída por SBF4 (2x RO + Termistor)
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Terminal Sinal

1 +10V Saída de referência

2 AI1+ Entrada analógica, tensão ou corrente

AI1- Entrada analógica comum (corrente)

4 AI2+ Entrada analógica, tensão ou corrente

AI2- Entrada analógica comum (corrente)

24 V Tensão aux. de 24 V

7 GND Terra I/O

8 DI1 Entrada digital 1

9 DI2 Entrada digital 2

10 DI3 Entrada digital 3

11 CM Comum A para DI1-DI6

12 24 V Tensão aux. de 24 V

GND Terra I/O

14 DI4 Entrada digital 4

DI5 Entrada digital 5

DI6 Entrada digital 6

17 CM Comum A para DI1-DI6

18 AO1+ Sinal analógico (saída+)

19 AO-/GND Saída analógica comum

+24 V Tensão de entrada auxiliar de 24 V

A RS485 Receptor/transmissor diferencial

B RS485 Receptor/transmissor diferencial

Opções de fábrica Descrição

+SBF4 2x Ro + Termistor (substitui três placas-padrão de relé

+IP55 IP54 / UL Tipo 12

+IP00 IP00 (para MR8 e MR9)

+SRBT Bateria de relógio em tempo real

ENC-QFLG-MR Kit de montagem em "ange para MR4-7

+HMTX Teclado de texto

+HMPA Adaptador de painel

+S_B1 6x DI/DO

+S_B2 2x RO + Termistor

+S_B4 1x AI, 2x AO

+S_B5 3x RO

+S_B9 1x RO, 5x DI (42-240 VAC)

+S_BF 1x AO, 1x DO, 1x RO

+S_BH Medição de temperatura

+S_E3 Pro!bus DPV1

+S_E5 Pro!bus DPV1 (D9)

+S_E6 CANopen

+S_E7 DeviceNet

+FBPN Pro!net IO (opção de software integrada)

+FBEI Ethernet IP (opção de software integrada)

+QFLG Montagem em "ange (MR4-MR7, para MR8 e MR9 com IP00)

+QGLC Placa de eletroduto com orifícios que medem polegadas

+EMC4 Alteração para c4 nível EMC para redes de TI

+DBIN Frenagem dinâmica (para MR7-MR9)

Pacotes de idiomas

+FL01 Inglês, Alemão, Italiano, Francês, Finlandês, Sueco

+FL02 Inglês, Alemão, Finlandês, Dinamarquês, Sueco, Norueguês

+FL03 Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Holandês, Português

+FL04 Inglês, Alemão, Tcheco, Polonês, Russo, Eslovaco

+FL05 Inglês, Alemão, Estoniano, Húngaro, Romeno, Turco

Placa de relé padrão
Terminal

21 RO1/1 NC

Saída do relé 122 RO1/2CM

RO1/3 NO

24 RO2/1 NC

Saída do relé 2RO2/2 CM

RO2/3 NO

RO3/1 CM
Saída do relé 3

RO3/2 NO

Placa opcionais (todas as placas são pintadas)
Slot opcional

D
3x saídas de relé - - -

2x saídas de relé + Termistor - - -

6x DI/DO, cada E/S pode ser programada
individualmente como entrada ou saída

2x saídas de relé + Termistor

1x AI, 2x AO (isolado)

3x saídas de relé

1x RO, 5x DI (42-240 VAC)

1x AO, 1x DO, 1x RO

3x medições de temperatura (suporte para sensores PT100, 
PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131

Safe torque-off, termistor ATEX entrada, Safe Stop 1 - -

Pro!bus DPV1 (Conector de parafuso) -

Pro!bus DPV1 (Conector D9) -

CANopen -

DeviceNet -

Placa de relé opcional*
Terminal +SBF4

21 RO1/1 NC

Saída do relé 122 RO1/2CM

RO1/3 NO

24 RO2/1 NC

Saída do relé 2RO2/2 CM

RO2/3 NO

28 TI1+
Entrada do termistor

29 TI1-

Acessórios e Placas Opcionais



*A placa de relé padrão SBF3 (3XRO) pode ser substituída por SBF4 (2x RO + Termistor)
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Linhas  de  produtos Setores Serviços Competências

Comutação  e  monitoração  de  segurança
Chaves  de  segurança  para  monitoração
de  portas
Equipamentos  de  comando  com  funções
de  segurança
Equipamentos  de  segurança  táteis
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optoeletrônicos
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Controladores  de  segurança
Sistemas  de  barramento  de  segurança

Automação
Detecção  de  posição
Equipamentos  de  comando  e  sinalização

Elevadores  e  escadas
mecânicas
Embalagens
Alimentos
Máquinas-ferramenta
Indústria  pesada

Consultoria  de
aplicações
Avaliação  de
conformidade  CE  e
NR12
Análise  de  risco
conforme  a  diretiva  de
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Medições  de  tempo
de  funcionamento
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Cursos  e  treinamentos
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Automação
Proteção  contra
explosão
Concepção  higiênica
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Alterações técnicas reservadas, sujeitas a equívocos.

Há  décadas,  o  Grupo  Schmersal  desenvolve  e  fabrica  produtos  para  melhorar  a  
segurança  no  trabalho.  Foi  fundado  em  1945  e  é  representado  por  sete  fábricas  
em  três  continentes,  com  empresas  e  parceiros  de  vendas  próprios  em  mais  de  60  
países.  Além  disso,  o  Grupo  Schmersal  é  um  dos  líderes  do  mercado  internacional  
e  de  competência  na  exigente  área  de  segurança  de  máquinas.  Por  meio  de  várias  
linhas  de  produtos,  cerca  de  2.000  funcionários  da  empresa  desenvolvem  e  criam  
soluções  completas  para  a  segurança  de  pessoas  e  máquinas.

Entre   os   clientes   do   Grupo   Schmersal,   estão   nomes   mundiais   nas   áreas   de  
engenharia   mecânica,   fábricas   e   usuários   de   máquinas.   Eles   recorrem   ao  
abrangente   know-how   da   empresa   para   integrar   tecnologia   de   segurança   nos  
processos  de  produção  em  conformidade  com  as  normas.  A  Schmersal  também  
tem  experiência  específica  em  áreas  de  aplicação  que  exigem  alta  qualidade  e  
características   especiais   de   sistemas   de   comutação   de   segurança.   São   áreas  
como  produção  de  alimentos,  indústria  de  embalagens,  construção  de  ferramentas  
para   máquinas,   engenharia   de   elevadores,   indústria   pesada   e   indústria  
automotiva,  entre  outras.

No  contexto  do  crescente  número  de  normas  e  diretivas,  a  Tec.nicum  oferece  uma  
ampla  variedade  de  serviços  de  segurança,  como  parte  da  divisão  de  serviços  do  
Grupo  Schmersal:  engenheiros  de  segurança   funcional  certificados  aconselham  
os  clientes  sobre  a  escolha  de  equipamentos  de  segurança  adequados,  avaliações  
de  conformidade  CE  e  avaliação  de  riscos  em  nível  mundial.


