
Montagem

As dimensões de fixação para o interruptor de posição estão indicados 
na parte traseira do invólucro. Para um funcionamento correto o 
interruptor deve ser fixado de tal modo que o percurso de comutação 
necessário para a atuação seja alcançado com segurança. Todos os 
dispositivos possuem um curso secundário para absorver irregularidades 
nas guias do sistema de acionamento. O interruptor de posicionamento 
não pode ser usado como batente. A posição de uso é opcional.
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Cabeça do pino de pressão

A

A Batente 

Disco de cames
Borda dianteiro  

Borda traseira

Indicações gerais

Os interruptores de posição e fim-de-curso são usados para a determinação 
da posição e monitorização de peças móveis em máquina e sistemas.

Dados técnicos
Instruções: IEC 60947-5-1
Invólucro: Metal leve fundido sob pressão  

cromado e pintura de fábrica
Tipo de proteção: IP65 conforme IEC 60529, DIN VDE 0470-1 
Material dos contactos: Prata
Sistema de comutação: comutação lenta com interrupção dupla
Elementos de comutação: contacto NF
Tipo de conexão: Ligação por parafuso M 4
Secção do cabo: máx. 2,5 mm² (incl. terminais de ponta de fio)
Entrada de condutor: M20 x 1,5
Resistência calculada à tensão de choque Uimp: 6 kV
Tensão calculada de isolamento Ui: 500 V
Corrente/tensão de operação calculada Ie/Ue: 6 A / 400 VAC
Corrente de ensaio térmico Ith: 16 A
Proteção contra curto-circuito: fusível 16 A gL/gG D
Amplitude de abertura do contacto: máx. 2 x 1,5 mm
Temperatura ambiente: −20 … +60°C
Vida útil mecânica: 10 x 106 ciclos de comutação
Durabilidade do contacto: 2 x 106 ciclos de comutação;   

a 6 A / 400 V, cos ᵠ = 0,4
Frequência de comutação: máx. 3.000/h
Velocidade de atuação: máx. 1 m/s, mín. 1 mm/s ano êmbolo

Openings shall be closed by equipment rated for enclosure 
types: 3, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12 or 13.

Outras informações técnicas podem ser consultadas nos 
catálogos da Schmersal ou nos catálogos online na Internet 
em www.schmersal.net.

A declaração de conformidade vigente está disponível para 
download na Internet em www.schmersal.net.

Devem ser cumpridas as normas nacionais específicas 
de instalação, segurança e prevenção de acidentes 
relativamente à eliminação correta. 
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Ajuste do atuador dos elementos atuadores K e VH

Elementos atuadores K e VH
O elemento atuador pode ser deslocado 4 x 90°.

Elemento atuador K
Retirar o parafuso de segurança dos pinos do rolamento e soltar a 
alavanca retirando os pinos do rolamento. Desaparafusar o bloco 
do rolamento. Retirar os tampões vedantes dos furos de rosca não 
utilizados e inserir novamente de acordo com os novos pontos dos 
elementos. Montar novamente o bloco do rolamento, os parafusos 
devem ser enroscados com produto vedante (p.ex. Fermit).

Elemento atuador VH
Desaparafusar dois parafusos elemento e retirar o elemento. 
Desaparafusar ambos os pinos guia visíveis do invólucro e enroscar 
novamente de acordo com a nova posição do elemento. Colocar e 
apertar elemento VH.

Ajuste dos pontos de comutação

Fig. 1 Fig. 2

1
3

2

1

2

Ajuste de precisão
Para o ajuste preciso do ponto de comutação e alteração do tipo 
de contacto do contacto NF para o contacto NA e vice-versa, nos 
dispositivos capsulados é retirado primeiramente a tampa do invólucro. 
Agora, os anéis de cames 2 colocados no êmbolo do interruptor 1 
ficam visíveis, que servem para o ajuste do ponto de comutação. Estes 
anéis de cames 2 no êmbolo do interruptor 1 podem ser ajustados, em 
direção rotativa, de forma manual ou com uma chave de fenda, como 
apresentado na fig. 2. A fig. 1 mostra, o efeito dos anéis de cames 2 
sobre os órgãos de comutação 3. A fig. 1 mostra a direção de rotação 
para o ajuste dos contactos de "abrir" para "fechar" e vice-versa. 
No ajuste dos cursos de comutação deve-se observar, que exista 
pressão de contacto e largura de abertura suficiente. Caso contrário, 
não existe segurança nas margens suficiente. O controlo deve ser 
realizado nos contactos NF em posição não acionada e nos contactos 
NA em posição acionada. O anel de cames 2 está equipado com uma 
retenção por esfera, que engata, numa rotação, seis vezes. Observar, 
que o anel de cames está engatado na sua posição ajustada. Para 
funcionamentos normais, o engate é suficiente. Em oscilações 
vibratórios fortes, o anel de cames deve ser, após ajuste, protegido 
com um verniz lacre.
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Telefax: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
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Internet:  http://www.schmersal.com

Ligação elétrica

A ligação elétrica pode ser efetuada apenas em estado 
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Para a entrada do condutor devem ser utilizados bucins adequados 
com o respetivo tipo de proteção. 
As entradas não utilizadas devem ser fechadas com tampas. Apertar 
demasiado os parafusos da tampa pode reduzir o efeito de vedação, o 
que deve ser evitado.

Variantes de contacto

Pino de pressão Alavanca com roldana Alavanca por articulação
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Legenda
VS:  Área de ajuste contacto NA
VÖ:  Área de ajuste contacto NF
N:  Inércia

Manutenção

No caso de montagem adequada conforme as instruções acima 
mencionadas, não há necessidade de muita manutenção.

Sob condições severas é necessária uma manutenção 3 em 3 meses 
com os seguintes passos: 
1. Verificar o elemento atuador quanto a mobilidade
2. Remoção dos resíduos de sujidade
3. Relubrificação dos veios ou pinos
4. Verificar a entrada de condutor e as ligações

O dispositivo interruptor deve ser eliminado de modo tecnicamente 
correto, conforme a legislação e normas nacionais.

Desmontagem e eliminação

Desmontagem
O dispositivo interruptor deve ser desmontado apenas em estado 
desenergizado.

Eliminação
O dispositivo interruptor deve ser eliminado de modo tecnicamente 
correto, conforme a legislação e normas nacionais.


