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AVISO 

OBSER
VAÇÃO 

 

Manual Nº 610-0022  Rev B 
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®
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Tel: (661) 295-4000 

www.neodyn.com 

Informações Importantes 

A garantia do produto aplicável ao instrumento da Neo-Dyn® ITT 

é feita de acordo com o indicado na página 13 deste manual. 

Em caso de surgir qualquer problema após a entrega, entre em 

contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da NeoDyn ITT 

usando as informações acima. Nosso horário comercial normal e 

durante a semana é das 7:00 às 15:30, horário do Pacífico. 

Antes de instalar este Conjunto Elétrico, familiarize-se com a 

instalação e as instruções de ajuste nos Capítulos 2 e 3. 

Indica um perigo que pode provocar graves lesões pessoais, 

morte ou danos substanciais ao patrimônio se o aviso for 

ignorado. 

Indica um perigo que provocará ou poderá provocar lesões 

pessoais ou danos à propriedade se o aviso for ignorado. 

Cada Conjunto Elétrico do Interruptor 057-07** deve ser 

instalado de forma que o cabeamento do equipamento fique 

protegido contra danos mecânicos causados pelo uso de conduítes 

metálicos ou por um método que proporcione uma proteção 

equivalente. A fiação do equipamento não deve ser sujeita a 

tensões ou torques. Se ele tiver de ser descartado dentro de uma 

atmosfera potencialmente explosiva, uma instalação de descarte 

devidamente certificada deve ser usada. 

 

Indica informações adicionais sobre um item específico 

necessário para a operação da unidade. 

Este documento contém informações exclusivas que são de 

propriedade da Neo-Dyn, uma unidade da ITT. Este documento 

não pode ser reproduzido, seja em parte ou na íntegra, sem o 

consentimento da ITT. 

CONDIÇÕES 
ESPECIAIS 
PARA USO 

SEGURO 
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CAPÍTULO 

1 

INTRODUÇÃO 

Os interruptores Neo-Dyn
®
 descritos neste manual são 

dispositivos eletromecânicos hermeticamente selados e à prova de 

intempéries projetados para uso dentro de uma caixa de metal de 

proteção, principalmente os Interruptores de Pressão e 

Temperatura Neo-Dyn
®
 da ITT. Estes conjuntos elétricos são para 

uso na Zona 1 Atmosferas Potencialmente Explosivas (Divisão 1 

locais perigosos).  

Estes produtos não se destinam à exposição a pressões externas 

além de atmosféricas. 

O 057-0760, 057-0761, 057-0770 e 057-0771 alternarão até 11 

amperes a 125 ou 250 VAC, 5 amperes de resistência a 28 VCC 

ou 0,5 amperes de resistência a 125 VDC. O 057-0762, 057-0763, 

057-0772 e 057-0773 são classificados para correntes de até 1 

ampere, mas seus contatos de ouro bifurcados podem alternar 

confiavelmente correntes em intervalos de miliamperes e 

microamperes. 

Esses interruptores têm marcação CE, caixa à prova d’água e 

vedação IP 66 que atendem aos requisitos das normas NEMA 3, 

3R, 3S, 4, 4X e 13. Eles são aprovados pelo Underwriters 

Laboratories, CSA Internacional, Factory Mutual, além de 

possuírem a certificação ATEX, IECEx e a aprovação do 

INMETRO.
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FOR ½ NPT 64 MAX [2.53] 

FOR M20 58.4 MAX [2.3] 

PARA ½ NPT 64 MÁX [2.53] 

PARA M20 58,4 MÁX [2.3] 

FOR ½ NPT 22.8 [0.90] 

FOR M20 20.1 [0.79] 

PARA ½ NPT 22,8 [0.90] 

PARA M20 20,1 [0.79] 

22.1 [0.870] HEX 22.1 [0.870] HEX 

4 FREE LEADS, 18 AWG 4 ELETRODOS LIVRES, 18 

AWG 

½-14 NPT, -01 AND -02 ½-14 NPT, -01 E -02 

(GROOVE FOR AS568-025 

SIZE OF RING) 

(RANHURA PARA 

TAMANHO DE ANEL 

AS568-025) 

2.70 MIN [0.50] FULL 

THREAD 

ROSCA COMPLETA 2,70 

MÍN [0.50] 

ACTUATION FORCE FORÇA DE ACIONAMENTO 

SWITCH ACTUATION 

CAUTION: APPLY AXIAL 

FORCE INLY OR DAMAGE 

MAY OCCUR 

AVISO DE ACIONAMENTO 

DO INTERRUPTOR: 

APLIQUE FORÇA AXIAL 

OU PODEM OCORRER 

DANOS 

0.3125-32 UNS-3A 0.3125-32 UNS-3A 

 

Figura 1 

Conjunto Elétrico do Interruptor 
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ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre esses conjuntos elétricos 

que não tiverem sido abrangidas neste manual, é possível entrar 

em contato com a Neo-Dyn ou com os nossos representantes de 

diversas maneiras. 

O número de telefone do serviço de atendimento ao cliente 

da Neo-Dyn é (661) 2954000. O nosso departamento de 

atendimento ao cliente está aberto a partir das 7:00 às 15:30, 

hora do Pacífico (Califórnia, EUA). 

O nosso site na Internet é www.neodyn.com; o qual inclui a 

lista de representantes de vendas e distribuidores. 

http://www.neodyn.com/


 

 

ATENÇÃO 

ATENÇÃO 

ATENÇÃO 

ATENÇÃO 

CAPÍTULO 

2 

INSTALAÇÃO 

A instalação desses Conjuntos Elétricos Neo-Dyn
®
 é bem simples. 

No entanto, eles devem ser instalados por um eletricista 

qualificado, em conformidade com todos os códigos e normas de 

eletricidade locais e nacionais. 

Riscos Elétricos 

Não faça as conexões elétricas enquanto a energia estiver 

ligada. 

Sempre verifique se há vários circuitos. 

Sempre verifique se o aterramento está adequado. 

INSTALAÇÃO 

Estes conjuntos elétricos têm uma rosca macho e 1.3125-32 UN e 

devem ser instalados em um invólucro protetor. As 32 roscas por 

polegada proporcionam o nível fino de sincronização necessário 

para o posicionamento adequado. 

Este produto foi concebido para ser mecanicamente acionado 

pressionando o braço atuador do interruptor externo, localizado no 

centro axial do conjunto, como mostrado na Figura 1. Se este 

atuador for movido mais de .005 de uma polegada além da 

atuação, você pode experimentar uma diminuição da vida útil. 

Um anel de vedação O-ring pode ser inserido na ranhura mostrada 

na Figura 1. 



 

 

AVISO 

ATENÇÃO 

 Estenda o atuador do seu dispositivo para sua posição 

totalmente estendida. 

Se esta posição variar mais de .003 de uma polegada, este 

conjunto elétrico pode não ser adequado para a sua aplicação. 

 Rosqueie o conjunto elétrico no sentido do atuador totalmente 

estendido do seu dispositivo. Aproxime-se lentamente do 

atuador e interrompa a inserção imediatamente no momento da 

atuação do conjunto elétrico.  

 Continue a inserir (girar no sentido horário) o conjunto elétrico 

por 35° (.003 polegadas). 

 Fixe o conjunto elétrico na posição. 

 

Quando estiver instalando, sempre: 

 Verifique se a energia está desligada. 

 Use as chaves fornecidas. 

 Vede todas as juntas com composto de vedação de junta de 

tubos. 

 

Evite utilizar torque excessivo em todas as conexões rosqueadas. 

 

Não pressurize esta unidade. Não instale em aplicações 

úmidas. Não exponha o atuador a cargas laterais. Deve ser 

instalado em compartimentos aprovados. 

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS 

(LOCAIS PERIGOSOS)  

Adequado para Zona 1, atmosferas explosivas Ex d IIC, em 

conformidade com a Diretriz 94/9/EC Atmosferas Potencialmente 

Explosivas. 

Adequado para Divisão 1; Classe 1, Grupos A, B, C e D; Classe 

II, Grupos E, F e G de locais perigosos, em conformidade com o 

Código Elétrico Nacional (NEC), e aplicável às especificações 

UL, FM,  e CSA. 



 

 

ATENÇÃO 

CONEXÕES ELÉTRICAS 

Eletrodos com 18 AWG, 18 pol. (46 cm) de comprimento livre 

são padrão, com um fio verde aterrado ao estojo. Eletrodos mais 

compridos estão disponíveis e podem ser encomendados sob a 

forma de configurações especiais. Os eletrodos são destinados 

para instalação em um conduíte capaz de resistir às pressões de 

uma possível explosão, e são vedados de fábrica. Consulte a 

Figura 2 abaixo para obter a codificação por cores. 

Todos os campos devem cumprir com os requisitos do NEC ou 

códigos elétricos locais ou nacionais, incluindo bitolas de fios e 

classificações de temperaturas de isolamento. Vedações de 

conduítes podem ser necessárias. 
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BRN MARR 

BLU AZUL 
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YEL AMAR 
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VIO ROXO 

GRN VERD 

DPDT DPDT  

SPDT SPDT   

Figura 2 

Esquema do Interruptor de Pressão Mostrada Acima de Zero 

PSIG 



 

 

 CAPÍTULO  

3 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Problemas em serviço são improváveis, mas os parágrafos 

seguintes sugerem maneiras de verificar quaisquer problemas que 

possam surgir: 

1. Falha ao Alternar 

Verifique as conexões. Verifique se o atuador ainda está 

adequadamente sincronizado (consulte o Capítulo 2 - 

Instalação). 

2. Alta Resistência de Contato 

Pode ser que você esteja usando um conjunto elétrico de 11 

amperes, mas sendo executado apenas em miliamperes. Um 

acúmulo de contaminantes provavelmente revestiu os 

contatos. Para limpar este acúmulo, aplique uma corrente 

superior através do conjunto elétrico e acione o dispositivo 

algumas vezes. Isso eliminará o acúmulo. No futuro, você 

deve usar o conjunto com 1 ampere. 



 

 

CAPÍTULO 

4 

ESPECIFICAÇÕES 

Esta seção mostra as especificações padrão e as opções 

disponíveis. 

INTERFACES 

Padrão 

Consulte a Figura 1. 

O peso de transporte é de aproximadamente 13 onças (0,34 kg) 

cada. 

Conexão de Conduíte: ½” - 14 NPT macho 

Rosca do Alojamento: 1.3125 - 32 UN macho 

 

Número de Peça, consulte as Classificações Elétricas para obter a 

classificação completa 

057-0760 SPDT, 11 amp máx, eletrodo do cabo 

057-0761 DPDT, 11 amp máx, eletrodo do cabo 

057-0762 SPDT, 1 amp máx, eletrodo do cabo 

057-0763 DPDT, 1 amp máx, eletrodo do cabo 

057-0770 SPDT, 11 amp máx, 18 awg eletrodos livres 

057-0771 DPDT, 11 amp máx, 18 awg eletrodos livres 

057-0772 SPDT, 1 amp máx, 18 awg eletrodos livres 

057-0773 DPDT, 1 amp máx, 18 awg eletrodos livres 



 

 

Lista de Aprovações de Agências 

Marcação CE; 

Em conformidade com a Diretriz de Baixa Tensão IEC 60947-1 

Em conformidade com as Diretrizes do Conselho 94/9/CE e 

97/23/CE, ABNT NBR IEC 60079-0;  ABNT NBR IEC 60079-

1; ABNT NBR IEC 60079-31. 

Certificado pelo UL, CSA, FM, IECEx, ATEX e INMETRO. 

 

Marcação para o INMETRO 

Ex d IIC T6...T4 Gb 

Ex tb IIIC T6...T4 Db IP6X 

 

Classificações à prova de intempéries: 

Vedação IP66 

Tipo de compartimento 3, 3R, 3S, 4, 4X, 13 (NEMA) 

Classificações Elétricas e de Temperatura Ambiente 

A temperatura ambiente mínima é de -40 °C (-40 °F) 

057-0760, 057-0770: 

11 amp @ 125 ou 250 VAC a +75 °C (+167 °F) máx, T5; 

11 amp @ 125 ou 250 VAC a +60 °C (+140 °F) máx, T6; 

5 amp @ 125 ou 250 VAC, 5 amp de resistência, 3 amp 

indutivo @ 28 VDC; 0,5 amp de resistência @ 125 VDC a +70 

°C (+158 °F) máx, T6. 

057-0761, 057-0771: 

11 amp @ 125 ou 250 VAC a +65 °C (+176 °F) máx, T4; 

11 amp @ 125 ou 250 VAC a +45 °C (+116 °F) máx, T6; 

5 amp @ 125 ou 250 VAC, 5 amp de resistência, 3 amp 

indutivo @ 28 VDC; 0,5 amp de resistência @ 125 VDC a +70 

°C (+158 °F) máx, T6. 

057-0762, 057-0763, 057-0772, 057-0773: 

1 amp @ 125 VAC a +70 °C (+158 °F) máx. T6; 



 

 

INFORMAÇÕES DE GARANTIA 
A. Garantia: 

A ITT (ITT) garante que, no momento do envio, os produtos 

fabricados pela Neo-Dyn ITT e aqui vendidos estarão isentos de 

defeitos no material e de fabricação, e estarão em conformidade 

com as especificações fornecidas ou aprovadas pela ITT. 

B. Ajuste de Garantia: 

Se houver qualquer defeito dentro desta garantia, o comprador 

deve notificar imediatamente a ITT. 

A ITT concorda em reparar ou fornecer uma substituição, mas não 

instala qualquer produto que, dentro de 1 (um) ano a partir da data 

de envio pela ITT, mediante teste e análise pela ITT, prove-se 

defeituoso dentro da garantia acima. 

Nenhum produto será aceito para devolução ou substituição sem a 

autorização escrita da ITT. Mediante tal autorização, e em 

conformidade com as instruções da ITT, o produto será devolvido 

com os custos de envio pré-pagos pelo Comprador. As 

substituições efetuadas sob esta garantia serão enviadas pré-pagas. 

C. Exclusão da Garantia: 

A GARANTIA ACIMA EXPOSTA SUBSTITUI E XCLUIR TODAS 

AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE 

COMERCIALIZAÇÃO, OU ADEQUAÇÃO, OU QUALQUER 

OUTRA. 

Os componentes fabricados por qualquer fornecedor diferente da 

ITT possuem apenas a garantia oferecida pelo fabricante do 

produto, e a ITT não assume qualquer responsabilidade pelo 

desempenho ou confiabilidade da unidade como um todo. 

Em nenhum caso a ITT se responsabilizará por danos indiretos, 

incidentais ou consequenciais. Além disso, a responsabilidade da 

ITT decorrente de qualquer produto aqui vendido 

(independentemente de tal responsabilidade decorrer de uma 

alegação baseada em contrato, garantia, ato ilícito ou qualquer 

outra forma) jamais excederá a quantia real paga pelo Comprador 

para a ITT pelos produtos aqui fornecidos. 

A garantia não se estenderá a qualquer produto fabricado pela ITT 

que tenha sido objeto de abuso, negligência, acidente, instalação 

inadequada ou uso em violação das instruções fornecidas pela 

ITT. 

A garantia não abrange ou se aplica a qualquer unidade que tenha 

sido reparada ou alterada em qualquer lugar diferente da fábrica 



 

 

ou dos locais de serviços da ITT e/ou por pessoas que não sejam 

expressamente aprovadas pela ITT 


