
 

Novo Produto  

   

 
 

Fonte de Alimentação de Modo de Seleção 
S8JX (Modelos 15/35/50/100/150/300/600-W) 
 
 
Otimize o espaço seu painel com uma 
fonte pequena e versátil 
 
 Fácil Montagem: 

 Padrões de segurança: 
UL 508/60950-1 
cUL CSA C22.2 N

o
 107.1 

cUR CSA C22.2 N
o
 60950-1 

EN 50178 (= VDE 0160) 
EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 

 EMC: Conforme a EN 61204-3 Classe A. 

( EMI: EN55011 
EMS: EN 61000-4 ) 

Observação: Consultar Precauções de Segurança na página 17. 
 

 

 
Chave de Código 
 
Observação: Nem todas as combinações são possíveis. Consultar Lista de Modelos em Informações de Pedido na página 2. 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
 

 

 

1. Potência 
015: 15 W 
035: 35 W 
050: 50 W 
100: 100 W 
150: 150 W 
2. Tensão de saída 
05: 5 VCC 
12: 12 VCC 
15: 15 VCC 
24: 24 VCC 

3. Configuração (modelo 15/35/50/100/150 W) 
Nenhuma: Caixa aberta 
C: Coberto 
4. Configuração/montagem 
Nenhuma: Montagem pela base 
D: Montagem no Trilho DIN 
 

 
 

Modelos 300-/600-W 

 
 

 

 

1. Classificações de Energia 
300: 300 W 
600: 600 W 
2. Tensão de saída 
24: 24 V 
3. Configuração/montagem (tipo coberto) 
C: Montagem de Base 
CD: Montagem no Trilho DIN 

 

 



S8JX 

Informações de Pedido 
Lista de Modelos 
Observação: Para detalhes sobre modelos de estoque normais, contatar seu representante OMRON mais próximo 

Configuração 
Tensão de 
entrada 

Classificações 
de Energia 

Tensão de Saída (VCC) Corrente de saída Modelo 

Fontes de 
Alimentação  
Caixa aberta 

Montagem pela 
base 

100 a 240 VCA 
 

15 W 

5 3 A S8JX-G01505 

12 1.3 A S8JX-G01512 

15  1 A S8JX-G01515 

24  0.65 A S8JX-G01524 

35 W 

5  7 A S8JX-G03505 

12  3 A  S8JX-G03512 

15  2.4 A S8JX-G03515 

24  1.5 A S8JX-G03524 

50 W 

5  10 A S8JX-G05005 

12  4.2 A  S8JX-G05012 

24  2.1 A S8JX-G05024 

100 W 

5  20 A S8JX-G10005 

12  8.5 A S8JX-G10012 

24  4.5 A S8JX-G10024 

150 W  24  6.5 A S8JX-G15024 

Montagem no Trilho 
DIN 

 
 

15 W 

5  3 A S8JX-G01505D 

12  1.3 A S8JX-G01512D 

15  1 A S8JX-G01515D 

24  0.65 A S8JX-G01524D 

35 W 

5  7 A S8JX-G03505D 

12  3 A S8JX-G03512D 

15  2.4 A S8JX-G03515D 

24  1.5 A S8JX-G03524D 

50 W 

5   10 A S8JX-G05005D 

12  4.2 A S8JX-G05012D 

24   2.1 A S8JX-G05024D 

100 W 

5   20 A S8JX-G10005D 

12   8.5 A S8JX-G10012D 

24   4.5 A S8JX-G10024D 

150 W 24  6.5 A S8JX-G15024D 

Fontes de 
Alimentação 
Cobertas 

Montagem pela 
base 

15 W 

5   3 A S8JX-G01505C 

12  1.3 A S8JX-G01512C 

15  1 A S8JX-G01515C 

24  0.65 A S8JX-G01524C 

35 W 

5 7 A S8JX-G03505C 

12   3 A S8JX-G03512C 

15   2.4 A S8JX-G03515C 

24   1.5 A S8JX-G03524C 

50 W 

5   10 A S8JX-G05005C 

12  4.2 A S8JX-G05012C 

24   2.1 A S8JX-G05024C 

100 W 

5   20 A S8JX-G10005C 

12  8.5 A S8JX-G10012C 

24   4.5 A S8JX-G10024C 

150 W 24  6.5 A S8JX-G15024C 

Montagem no Trilho 
DIN 

15 W 

5  3 A S8JX-G01505CD 

12  1.3 A S8JX-G01512CD 

15  1 A S8JX-G01515CD 

24  0.65 A S8JX-G01524CD 

35 W 

5  7 A S8JX-G03505CD 

12  3 A S8JX-G03512CD 

15  2.4 A S8JX-G03515CD 

24 1.5 A  S8JX-G03524CD 

50 W 

5  10 A S8JX-G05005CD 

12  4.2 A S8JX-G05012CD 

24 2.1 A  S8JX-G05024CD 

100 W 

5  20 A S8JX-G10005CD 

12  8.5 A S8JX-G10012CD 

24 4.5 A  S8JX-G10024CD 

150 W 24 6.5 A  S8JX-G15024CD 

Montagem pela 
base 

100 a 120 VCA 
200 a 240 VCA 
(Selecionável) 

300 W 

24 

14 A  S8JX-G30024C 

600 W 27 A  S8JX-G60024C 

Montagem no Trilho 
DIN 

300 W 14 A  S8JX-G30024CD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S8JX 

 
Classificações, Características e Funções 
 

Item 
Especificação de entrada 100 a 240 VCA de entrada 

Classificações de Energia *1 15 W 35 W 

Eficiência 68% mín. 73% mín. 

Entrada 

Tensão *2 
100 a 240 VCA (85 a 264 VCA) 

100 a 370 VCC 
Observação: Essa faixa não é aplicável aos padrões de segurança. 

Frequência *2 50/60 Hz (47 a 450 Hz) 

 
Corrente *3 

100 V de entrada 0,4 A 1 A 

200 V de entrada 0,25 A 0,6 A 

Fator de energia --- 

Emissões de corrente harmônica --- 

 
Corrente de vazamento 
*3 

100 V de entrada 0,5 mA máx. 

200 V de entrada 1 mA máx. 

Corrente de influxo 
(para início a frio a 

25 C) *3 

100 V de entrada 20 A máx. 

200 V de entrada 40 A máx. 

Filtro de ruído Sim 

Saída *4 

Faixa de ajuste de tensão *5 -10% a 15% (com V. ADJ) 

Onda *3 2% (p-p) máx. 

Influência de variação de entrada 0,4% máx. 

Influência de variação de carga 0,8% máx. (carga de 0 a 100%, tensão de entrada classificada) 

Influência de variação de temperatura 0,05%/ C máx. (na entrada e saída classificada) 

Tempo de início 500 ms máx. (até 90% de tensão de saída em entrada e saída classificada) 

Tempo de retenção *3 20 ms mín. 

Funções 
Adicionais 

Proteção contra sobrecarga *6 
105% a 175% da corrente de carga classificada, queda de tensão, intermitente, 
reinicialização automática 

Proteção contra sobretensão *7 Sim 

Proteção contra superaquecimento Não 

Operação em paralelo Não 

Operações em série Sim (Para até duas Linhas de Alimentação; diodos externos exigidos.) 

Indicador de operação de circuito de proteção Não 

Outros 

Temperatura de operação ambiente 
Consultar a curva de redução em Dados de Engenharia na página 9 (com ou sem 
congelamento ou condensação) 

Temperatura de armazenamento -25 a 65 C (sem congelamento ou condensação) 

Umidade de operação ambiente 25% a 85% (Umidade de armazenamento: 25% a 90%) 

Potência dielétrica 

3,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e saídas; corrente de detecção: 20 mA) 
2,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 
1,0 kVCA por 1 min. (entre todas as saídas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 

Resistência ao isolamento 100 MΩ mín. (entre todas as saídas e entradas/terminais PE) a 500 VCC 

Resistência a vibração 10 a 55 Hz, amplitude única de 0,35-mm por 2 horas cada nas direções X, Y e Z 

Resistência a choque 150m m/s
2
, 3 vezes cada nas direções X, Y e Z 

Indicador de saída Sim (Cor: Verde) 

EMI 
Emissões Conduzidas *3 Conforme EN 55011 Grupo 1 Classe A e baseado em FCC Classe A 

Emissões Radiadas Conforme EN 55011 Grupo 1 Classe A 

EMS 

Descarga Eletrostática Conforme EN61000-4-2 

Campo Eletromagnético Radiado Conforme EN61000-4-3 

Transiente Elétrico Rápido/Rajada Conforme EN61000-4-4 

Sobretensão Conforme EN61000-4-5 

Distúrbios Conduzidos Conforme EN61000-4-6 

Quedas de Tensão/Pequenas 
Interrupções 

Conforme EN61000-4-11 

Padrões Aprovados 

UL 508 (Lista), UL 60950-1 

cUL: CSA C22.2 N
o
107.1 

cUR: CSA C22.2 N
o
 60950-1 

EN/VDE: EN50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 
(Bloco de terminal: Baseado em DIN50274 (VDE 0660-514)) 

SEMI SEMI F47-0200 (entrada de 200-VCA) 

Peso *8 250 g máx. 

 
 
 



S8JX 

 

 

Item 
Especificação de entrada 100 a 240 V de entrada 

Classificações de Energia *1 50 W 100 W 150 W 

Eficiência  76% mín. 86% mín. 

Entrada 

Tensão *2 100 a 240 VCA (85 a 264 VCA) 

Frequência *2 50/60 Hz (47 a 450 Hz) 

 
Corrente *3 

100 V de entrada 1.4 A 2.5 A 3.5 A 

200 V de entrada 0.8 A 1.5 A 2.1 A 

Fator de energia --- 

Emissões de corrente harmônica --- 

 
Corrente de vazamento 
*3 

100 V de entrada 0,5 mA máx. 

200 V de entrada 1 mA máx. 

Corrente de influxo 
(para início a frio a 
25  

100 V de entrada 20 A máx. 

200 V de entrada 40 A máx. 

Filtro de ruído Sim 

Saída *4 

Faixa de ajuste de tensão *5 -10% a 15% (com V. ADJ) 

Onda *3 2% (p-p) máx. 

Influência de variação de entrada 0,4% máx. 

Influência de variação de carga 0,8% máx. (carga de 0 a 100%, tensão de entrada classificada) 

Influência de variação de temperatura 0,05%/ºC máx. (na entrada e saída classificada) 

Tempo de início 500 ms máx. (até 90% de tensão de saída em entrada e saída classificada) 

Tempo de retenção *3 20 ms mín. 

Funções 
Adicionais 

Proteção contra sobrecarga *6 
105% a 175% da corrente de carga classificada, queda de tensão, intermitente, 
reinicialização automática 

Proteção contra sobretensão *7 Sim 

Proteção contra superaquecimento Não 

Operação em paralelo Não 

Operações em série Sim (Para até duas Linhas de Alimentação; diodos externos exigidos.) 

Indicador de operação de circuito de proteção Não 

Outros 

Temperatura de operação ambiente 
Consultar a curva de redução em Dados de Engenharia na página 9 (sem congelamento 
ou condensação) 

Temperatura de armazenamento -25 a 65ºC (sem congelamento ou condensação) 

Umidade de operação ambiente 25% a 85% (Umidade de armazenamento: 25% a 90%) 

Potência dielétrica 

3,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e saídas; corrente de detecção: 20 mA) 
2,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 
1,0 kVCA por 1 min. (entre todas as saídas e terminais de PE; corrente de detecção: 20 
mA) 

Resistência ao isolamento 100 MΩ mín. (entre todas as saídas e entradas/terminais PE) a 500 VCC 

Resistência a vibração 10 a 55 Hz, amplitude única de 0,35-mm por 2 horas cada nas direções X, Y e Z 

Resistência a choque 150m m/s2, 3 vezes cada nas direções X, Y e Z 

Indicador de saída Sim (Cor: Verde) 

Padrões Aprovados UL 508 (Lista), UL 60950-1 

 
cUL: CSA C22.2 N

o
107.1 

cUR: CSA C22.2 No 60950-1 

 
EN/VDE: EN50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 
(Bloco de terminal: Baseado em DIN50274 (VDE 0660-514)) 

SEMI SEMI F47-0200 (entrada de 200-VCA) 

Peso *8 300 g máx. 550 g máx. 600 g máx. 

 
 
 
 



S8JX 

 

 

Item 
Especificação de entrada 100/200 V (Selecionado) 

Classificações de Energia *1 300 W 600W 

Eficiência  82% mín. 80% mín. 

Entrada 

Tensão *2 
100 a 120 VCA (85 a 132 VCA) 
200 a 240 VCA (170 a 264 VCA) 
(Selecionável) 

Frequência *2 50/60 Hz (47 a 450 Hz) 

Corrente *3 
100 V de entrada 8 A máx. 14 A máx. 

200 V de entrada 4.5 A máx. 8 A máx. 

Fator de energia --- 

Emissões de corrente harmônica --- 

Corrente de vazamento 
*3 

100 V de entrada 0,5 mA máx. 

200 V de entrada 1 mA máx. 

Corrente de influxo 
(para início a frio a 
25  

100 V de entrada 25 A máx. 30 A máx. 

200 V de entrada 50 A máx. 60 A máx. 

Filtro de ruído Sim 

Saída *4 

Faixa de ajuste de tensão *5 -10% a 15% (com V. ADJ) 

Onda *3 2% (p-p) máx. 

Influência de variação de entrada 0,4% máx. 

Influência de variação de carga 0,8% máx. (carga de 0 a 100%, tensão de entrada classificada) 

Influência de variação de temperatura 0,05% /ºCmáx. 

Tempo de início 650 ms máx. 500 ms máx. 

Tempo de retenção *3 20 ms mín. 

Funções 
Adicionais 

Proteção contra sobrecarga *6 
105% a 175% da corrente de carga 
classificada, queda de tensão, 
intermitente, reinicialização automática 

105% a 175% da corrente de carga 
classificada, invertida 
Queda de voltagem L, o circuito será 
DESLIGADO quando a sobrecarga exceder 5 
s. *9 

Proteção contra sobretensão *7 Sim 

Proteção contra superaquecimento Não 

Operação em paralelo Sim (até 5 unidades) 

Operações em série Sim (Para até duas Linhas de Alimentação; diodos externos exigidos.) 

Indicador de operação de circuito de proteção Não Sim (Cor: Vermelho) 

Outros 

Temperatura de operação ambiente 
Consultar a curva de redução em Dados de Engenharia na página 9 (sem congelamento ou 
condensação) 

Temperatura de armazenamento -25 a 65ºC (sem congelamento ou condensação) 

Umidade de operação ambiente 25% a 85% (Umidade de armazenamento: 25% a 90%) 

Potência dielétrica 

3,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e saídas; corrente de detecção: 25 mA) 
2,0 kVCA por 1 min. (entre todas as entradas e terminais de PE; corrente de detecção: 25 
mA) 
1,0 kVCA por 1 min. (entre todas as saídas e terminais de PE; corrente de detecção: 25 
mA) 

Resistência ao isolamento 100 MΩ mín. (entre todas as saídas e entradas/terminais PE) a 500 VCC 

Resistência a vibração 10 a 55 Hz, amplitude única de 0,35-mm por 2 horas cada nas direções X, Y e Z 

Resistência a choque  

Indicador de saída Sim (Cor: Verde) 

Padrões Aprovados 

UL 508 (Reconhecimento), UL 60950-1 

cUL: CSA C22.2 N
o
.107.1 

cUR: CSA C22.2 No 60950-1 

 
EN/VDE: EN50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805 Teil 1) 
(Bloco de terminal: Baseado em DIN50274 (VDE 0660-514)) 

SEMI SEMI F47-0200 (entrada de 200-VCA) 

Peso *8 1,600 g máx. 2,500 g máx. 

 
 
 
 
 



S8JX 

Conexões 
 
Diagramas de Bloco 
S8JX-G015 (15 W) 
 

 
 

S8JX-G035 (35 W) 
 

 
 

S8JX-G050(50 W) 
 

 

S8JX-G100(100 W) 
 

 
 
 
 

 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
2.0 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

Circuito de 
detecção de 
sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
3.15 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

Circuito de 
detecção de 
sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
6.3 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de detecção 

de sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
8 A 

CA (N) 

Proteção de corrente 
de influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de detecção 
de sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 



S8JX 

S8JX-G15024(150 W) 
 

 
 

S8JX-G30024 (300 W) 

 
 

Observação:  Curto-circuitar os terminais de seletor de tensão de entrada se a entrada for de 100 a 120 VCA 
Manter os terminais abertos se a entrada for de 200 a 240 VCA. 

S8JX-G60024 (600 W) 
 

 
 
 

Observação:  Curto-circuitar os terminais de seletor de tensão de entrada se a entrada for de 100 a 120 VCA 
Manter os terminais abertos se a entrada for de 200 a 240 VCA. 

 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 

Fusível 
10 A 

CA (N) 

Proteção de 
corrente de 
influxo 

Filtro de 
ruído 

Retificador 

Circuito de detecção 

de sobrecorrente 

Circuito de 
uniformização 

Controle de 
acionamento 

Circuito 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de 

uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 

de sobretensão 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 
Fusível 
10 A 

CA (N) 

Proteção de corrente de influxo 

Filtro de 
ruído 

100/200V (Selecionável) 
Controle de 
acionamento 

Circuito 
 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 
 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Seletor de operação em paralelo 

SAÍDA CD 

CA (L) 

ENTRADA 
Fusível 
10 A 

CA (N) 
Proteção de corrente de influxo 

Filtro de 
ruído 

100/200V (Selecionável) 
Controle de 
acionamento 

Circuito 
 

Circuito de 
detecção de 

sobrecorrente 
 

Fotopar 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Detecção 
de Tensão 

 

Circuito de detecção 
de sobretensão 

Retificador/ 
Circuito de uniformização 

Seletor de operação em paralelo 

Circuito de detecção 
de superaquecimento 

Ventoinha 



S8JX 

Construção e Nomenclatura 
 

Nomenclatura 
 

Modelos 15-/35-/50/100-/150-W 

 

 

 
N

o Nome Função 
1 Terminais de Saída CC (-V), (+V) Conectar as linhas de carga a esses terminais. 

2 Terminais de Entrada CA (L), (N) Conectar as linhas de entrada a esses terminais. *1 

3 Terminal de Aterramento de Proteção (PE) ( ) Conectar as linhas de aterramento a esses terminais. *2 

4 Ajuste de Tensão de Saída (V. ADJ) Usar para ajustar a tensão. 

5 Indicador de Saída (CC LIGADO: Verde) Acende em verde enquanto uma saída de corrente direta 
(CC) estiver LIGADA. 

*1. O fusível é localizado no lado (L). Ele NÃO é substituível pelo usuário. 
*2. Esse é o terminal de aterramento protetor especificado nos padrões de segurança. Sempre aterrar o 
terminal. 

 

Observação: O S8JX-G05024CD é exibido acima. 
 

 
 
 

N
o Nome Função 

1 Terminais de Saída CC (+V), (-V) Conectar as linhas de carga a esses terminais. 

2 Terminais de Entrada CA (L), (N) Conectar as linhas de entrada a esses terminais. *1 

3 Terminal de Aterramento de Proteção ( ) Conectar as linhas de aterramento a esses terminais. *2 

4 Terminais de Seleção de Tensão de Entrada Curto-circuitar os terminais caso as entradas sejam de 100 a 120 VCA e abrir os terminais caso as 
entradas sejam de 200 a 230 VCA. 

5 Indicador de Saída (CC Ligado: Verde) Acende enquanto uma saída de corrente contínua (CC) estiver LIGADA. 

6 Ajuste de Tensão de Saída (V. ADJ) E possível aumentar ou reduzir a tensão de saída. 

7 Indicador de Alarme LIGADO de Proteção 
(CC LIGADO: Vermelho) 

O indicador vermelho acenderá se o circuito de proteção contra sobretensão (para um modelo 600-
W) ou de proteção contra superaquecimento (para um modelo 600-W) for acionado. Esse indicador 
também acenderá quando sobrecarga (para um modelo 600-W) for detectada. 

8 Seletor de operação em paralelo Ajustar o seletor para PARALELO caso as Unidades estejam em operação em paralelo. 

*1. O fusível é localizado no lado (L). Ele NÃO é substituível pelo usuário. 
*2. Esse é o terminal de aterramento protetor especificado nos padrões de segurança. Sempre aterrar o terminal. 
 

Valores de Referência 
 
Confiabilidade (MTBF) Valor 

250.000 hrs 

 
Definição 

MTBF significa Mean Time Between Failures [Tempo Médio Entre Falhas], que é calculado de acordo com a 
possibilidade de falhas acidentais do dispositivo e indica a confiabilidade dos dispositivos. 
Portanto, não representa necessariamente a duração do produto. 

  

Vida útil 10 anos no mínimo 

Definição A vida útil indica uma média de horas de operação em temperatura ambiente de 40 C e uma taxa de carga de 50%. 
Normalmente é determinada pela vida útil do capacitor eletrolítico de alumínio embutido. 

 

Modelo 300-W 

CA (L) 

Parte inferior 

EM PARALELO 

OPERAÇÃO 

UNICA 

CA (L) 
 

CA (N) 

Modelo 600-W 

Lado 

EM PARALELO 

OPERAÇÃO 

UNICA 

CA (N) 



S8JX 

Dados de Engenharia 
Curvas de Redução (Montagem Padrão) 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
Fontes de Alimentação Caixa aberta  Fontes de Alimentação Cobertas 

 
 

 
Observação: 1. As peças internas podem ocasionalmente deteriorar-se ou serem danificadas. Não usar a Fonte de Alimentação em áreas fora da 

curva de redução (ex.: a área mostrada pelo sombreamento  no gráfico acima). 
2. Caso haja um problema de redução, usar resfriamento forçado a ar. 

 

Modelos 300-/600-W 

 
Operação de Unidade Única  Operação em paralelo 

 
 
 

Observação:  1. As peças internas podem ocasionalmente deteriorar-se ou serem danificadas. Não usar a Fonte de Alimentação em áreas fora da 
curva de redução (ex.: a área mostrada pelo sombreamento  no gráfico acima). 
2. Caso haja um problema de redução, usar resfriamento forçado a ar. 
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Linha sólida  Montagem frontal, 

Montagem inferior 
Montagem no Trilho DIN, 
Montagem lateral (600W) 

 

Linha pontilhada Montagem lateral (300W) 
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Montagem 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
Os seguintes três métodos de montagem são possíveis. 
A. Montagem frontal: Consultar Montagem do Suporte Fornecido com Fontes de Alimentação de Montagem 

Frontal na página 14. 
B. Montagem inferior 
C. Montagem lateral 
Observação: Métodos de montagem adicionais também se encontram disponíveis usando modelos de 
montagem em trilho DIN. 
 

 
 

Montagem Padrão 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 
Montagem frontal  Montagem no Trilho DIN Montagem inferior  Montagem lateral vertical Montagem lateral horizontal 

 
 

Observação:  1. A montagem inadequada interferirá com a dissipação de calor e pode ocasionalmente resultar em deterioração ou dano de peças 
internas. Usar apenas o método de montagem padrão. 
2. Ao Montar a Fonte de Alimentação, recomenda-se montá-la sobre uma placa de metal (*). 
3. Instalar a Fonte de Alimentação de forma que o fluxo de ar circule em volta da Fonte de Alimentação, visto que a Fonte de 
Alimentação é projetada para radiar calor por meio de fluxo de ar. 

 

Modelo 300-W 
 
Montagem frontal    Montagem inferior       Montagem lateral 

 
Montagem no Trilho DIN 

 

 

Observação:  1. A montagem inadequada interferirá com a dissipação de calor e pode ocasionalmente resultar em 
deterioração ou dano de peças internas. Usar apenas o método de montagem padrão. 

 2. Ao Montar a Fonte de Alimentação, recomenda-se montá-la sobre uma placa de metal (*). 
 3. Instalar a Fonte de Alimentação de forma que o fluxo de ar circule em volta da Fonte de Alimentação, 

visto que a Fonte de Alimentação é projetada para radiar calor por meio de fluxo de ar.  

 

Modelo 600-W 

 
               Montagem frontal                Montagem inferior 

 

Montagem lateral 
 

 

Observação:  1. A montagem inadequada interferirá com a dissipação de calor e pode 
ocasionalmente resultar em deterioração ou dano de peças internas. Usar 
apenas o método de montagem padrão. 

 2. Ao Montar a Fonte de Alimentação, recomenda-se montá-la sobre uma 
placa de metal (*). 

 3. Instalar a Fonte de Alimentação de forma que o fluxo de ar circule em 
volta da Fonte de Alimentação, visto que a Fonte de Alimentação é 
projetada para radiar calor por meio de fluxo de ar. 
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Proteção Contra Sobrecarga 
 
A Fonte de Alimentação tem uma função de proteção contra 
sobrecarga que a protege de possíveis danos por sobrecorrente. 
Quando a corrente de saída excede 105% a 175% min. da corrente 
classificada, a função de proteção é acionada, reduzindo a tensão de 
saída. Quando a tensão de saída é diminuída para dentro da faixa 
classificada, a função de proteção contra sobrecarga é 
automaticamente desativada. 

(Valor de Referência) 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 
 

    
 

 

Modelo 300-W 
 

   
 

Modelo 600-W 
 

    
 
 

Caso uma corrente excessiva flua por 5 s ou mais, a saída será 
DESLIGADA e simultaneamente o indicador de alarme de proteção 
LIGADA será aceso. Para reiniciar o S8JX, DESLIGAR a força, deixar 
o S8JX DESLIGADO por pelo menos três minutos e LIGÁ-LO 
novamente. 
 
Observação: 1. Quando uma carga que tem um conversor CC-CC 
embutido é conectada, a proteção contra sobrecarga pode operar na 
inicialização e a Fonte de Alimentação pode não iniciar.  
2. As peças internas podem ocasionalmente deteriorar-se ou serem 
danificadas caso um estado de curto-circuito ou sobrecorrente 
continue durante a operação. 

3. As peças internas podem deteriorar-se ou serem danificadas caso a 
Fonte de Alimentação seja usada para aplicações com corrente de 
influxo ou sobrecarga na extremidade de carga. Não usar a Fonte de 
Alimentação para tais aplicações. 
 
 

Proteção contra Sobretensão 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 
Considerar a possibilidade de uma sobretensão e projetar o sistema 
de forma que a carga não seja submetida a tensão excessiva mesmo 
que o circuito de retroalimentação na fonte de alimentação falhe. 
Quando uma carga excessiva de aproximadamente 130% da tensão 
classificada ou mais for emitida, a tensão de saída é DESLIGADA, 
evitando danos à carga devido a sobretensão. Reiniciar a energia de 
entrada DESLIGANDO-A por pelo menos sete minutos e LIGANDO-A 
novamente. 
 

Modelos 300-/600-W 
Considerar a possibilidade de uma sobretensão e projetar o sistema 
de forma que a carga não seja submetida a tensão excessiva mesmo 
que o circuito de retroalimentação na fonte de alimentação falhe. 
Quando uma carga excessiva de aproximadamente 130% da tensão 
classificada ou mais for emitida, a tensão de saída é DESLIGADA, 
evitando danos à carga devido a sobretensão. Reiniciar a energia de 
entrada DESLIGANDO-A por pelo menos sete minutos e LIGANDO-A 
novamente. 

(Valor de Referência) 
 

 

Observação:  Não LIGAR a energia novamente até que a causa da 
sobretensão tenha sido removida. 

 

Proteção contra superaquecimento 

Modelo 600-W 
Caso a temperatura interna suba excessivamente como resultado de 
uma falha na ventoinha ou qualquer outro motivo, o circuito de 
proteção contra superaquecimento será acionado para proteger as 
peças internas e simultaneamente o indicador de alarme de proteção 
LIGADO acenderá. Reiniciar a energia de entrada DESLIGANDO-A 
por pelo menos três minutos e LIGANDO-A novamente. 

 
Corrente de Influxo, Tempo de Inicialização, 
Tempo de Retenção de Saída 
 

 
 

Observação:  Um tempo de inicialização máximo de 500 ms é 
necessário. Construir uma configuração de sistema 
que considere o tempo de inicialização de outros 
dispositivos.
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Tensão de Saída 
Classificada 

Proteção contra Sobretensão 
em Operação 

Faixa Variável 

Tempo de retenção 

(20 ms min.) 

Entrada LIGADA 

Corrente de 
entrada CA 

 

Tensão de 
entrada CA  

 

Tensão de 
saída 

Corrente de influxo na aplicação de entrada 

Tempo de início 

Entrada DESLIGADA 
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Dimensões (Unidade: mm) 
 

Modelos de montagem frontal 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

5 máx. 

Rótulo 

Cinco, M3.5 

Tampa 

10 máx. 

3.5 diâm. 

Dois, M3 (Profundidade máxima de 4 mm) 

3.5 diâm. 

Dimensões dos orifícios de montagem 

do painel 
Montagem superficial com parafuso 

Montagem  

lateral 

Parte 
inferior 
Montagem 

Dois, M3 

Dois, M3 

5  máx. 

Rótulo 

Cinco, M3.5 

Tampa 

10 máx. 

3.5 diâm. 

Dois, M3 (Profundidade máxima 
de 4 mm) 

3.5 diâm. 

Dimensões dos orifícios de montagem 

do painel 
Montagem superficial com parafuso 

Montagem 

lateral 

Parte 
inferior 
Montagem 

Dois, M3 

Dois, M3 

5 máx. 

Rótulo 

Cinco, M3.5 

Tampa 

10 máx. 

3.5 diâm. 

Dois, M3 (Profundidade 
máxima de 4 mm) 

3.5 diâm. 

Dimensões dos orifícios de montagem 

do painel 
Montagem superficial com parafuso 

Montagem 

lateral 

Parte 
inferior 
Montagem 

Dois, M3 

Dois, M3 
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4 máx. 
Nove, parafusos de terminal M4 

20 máx. 

Oito, orifícios M4 
(profundidade: 8 máx. em ambos os lados) 

Quatro, orifícios M4 
(profundidade: 8 máx. 
 

Dimensões dos orifícios de montagem 

do painel 
Montagem superficial com parafuso 

Montagem 

lateral 

Parte 
inferior 
Montagem 

Quatro, 4,5 diâm. 

Quatro, 4,5 diâm. 

Nove, parafusos de terminal M4 

Dimensões dos orifícios de montagem do painel 
Montagem superficial com parafuso 

Montagem 

lateral 

Parte 
inferior 
Montagem 

Quatro, 4,5 diâm. 

Quatro, 4,5 diâm. 

Quatro, orifícios M4 
(profundidade: 8 máx.) 

Oito, orifícios M4 
(profundidade: 8 máx. em ambos os lados) 
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Suporte de Montagem Fornecido com Fontes de Alimentação de Montagem Frontal A 
 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

 

 
 
 
 

Anexação de Suportes de Montagem 

Suporte de Montagem Frontal 

Dimensões Montagem 
Dimensões 

Dois, 3.5 dia. 

 

Material: Aço Inoxidável 

Dois, M3 

Método de Montagem Frontal 
Anexar temporariamente o suporte de 
montagem incluso conforme mostrado na 
ilustração à direita, enganchar os orifícios 
(partes a) na Fonte de Alimentação nos 
ganchos sobre o suporte de montagem 
(partes b) e prender a Fonte de 
Alimentação com dois parafusos de 
montagem. 

Observação:  Parafusos de montagem não 
fornecidos. 

Suporte de Montagem 

Fonte de energia 

Modelos 300-/600-W 

Suporte de Montagem Frontal 

Observação:  Os Suportes de Montagem são 
fornecidos em um conjunto, um para o 
lado direito e um para o lado esquerdo. 

10 diâm. 

Dois, 5 dia. 

Dimensões com 
Suportes de Montagem 

Quatro, M4 

Quatro, M4 

Modelo 600-W Modelo 600-W 

Modelo 300-W 

Modelo 300-W 

Observação:  Para fornecer espaço de ventilação, o 
corpo irá para frente 23,6 mm da 
superfície de montagem. 

 

Observação:  Para fornecer espaço de ventilação, o 
corpo irá para frente 21,6 mm da 
superfície de montagem. 

t = 1,0 
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Modelos de Montagem em Trilho DIN 
 

 
 
 
 

 

Cinco, M3.5 

6 máx. 

Rótulo 

7 (Deslizante: 16,6 máx.) 
 

Tampa 

10 máx. 
14,5 máx. 

5 máx. 

Cinco, M3.5 

6 máx. 

Rótulo 

7 (Deslizante: 16,6 máx.) 
 

Tampa 

10 máx. 
14,5 máx. 

5 máx. 

Cinco, M3.5 

6 máx. 

Rótulo 

7 (Deslizante: 16,6 máx.) 
 

Tampa 

10 máx. 
14,5 máx. 

5 máx. 
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Precauções de Segurança 
Consultar Precauções de Segurança para Todas as Fontes de Alimentação. 
 

 CUIDADO 
 

Pequenos choques elétricos, fogo ou mau 
funcionamento podem ocasionalmente 
ocorrer. Não desmontar, modificar ou reparar 
o Produto tocando seu interior.  
  

Pequenas queimaduras podem 
ocasionalmente ocorrer. Não tocar o Produto 
enquanto energia estiver sendo fornecida ou 
imediatamente após a energia ter sido 
DESLIGADA. 

 

  

Fogo pode ocasionalmente ocorrer. Apertar 
os parafusos do terminal a um torque 
especificado de 1,13 N·m.  

 
  

Podem ocasionalmente ocorrer pequenas 
lesões devido a choque elétrico. Não tocar os 
terminais enquanto houver fornecimento de 
energia. Sempre fechar a tampa do terminal 
após a ligação.  

  

Pequenos choques elétricos, fogo ou mau 
funcionamento podem ocasionalmente 
ocorrer. Não deixar que pedaços de metal ou 
condutores ou quaisquer resíduos de cortes 
resultantes do trabalho de instalação entrem 
no Produto. 

 

 
 

Precauções para Uso Seguro 

 
Montagem 
 Tomar as medidas adequadas para garantir a dissipação de calor 

apropriada para aumentar a confiabilidade a longo prazo do Produto. 

 Certificar-se de permitir a convecção na atmosfera em volta dos dispositivos 
ao montar. Não usar em locais em que a temperatura ambiente exceda a 
faixa da curva de redução. (exceto para 600W)  

 O S8JX-@60024@ é projetado para radiar calor por meio de fluxo de ar 
forçado. Ao cobrir os orifícios de ar (no lado de montagem de ventoinha 
lateral e no lado oposto) para ter resfriamento de ar suficiente.  

 Os parafusos não devem se sobressair mais de 8mm para dentro da Fonte 
de Alimentação quando os orifícios feitos no chassis forem usados. (300 W, 
600 W) Torque de aperto do parafuso de montagem (valor recomendado) : 
0,54 N·m. 

 A montagem traseira é possível com o uso do suporte de montagem 
fornecido. 

 Ao cortar orifícios para montagem, certificar-se de que os cortes não entrem 
nos Produtos. 

 A montagem inadequada interferirá com a dissipação de calor e pode 
ocasionalmente resultar em deterioração ou dano de peças internas. Usar 
apenas o método de montagem padrão.  

 As peças internas podem ocasionalmente deteriorar-se e quebrar devido a 
radiação de calor adversa. Ao soltar o parafuso da face lateral do corpo 
principal.  

 Ao montar duas ou mais Fontes de Alimentação lado a lado, deixar pelo 
menos 20 mm de espaço entre elas.  

 Deixar pelo menos 20 mm de espaço atrás e na frente ao montar os 
modelos 300-W e 600-W também.  

 Usar a placa de metal como painel de montagem. 

Nove, parafusos de terminal M4 
4 máx. 

4.4 (Deslizante: 10 máx.) 

4.6 máx. 

20 máx. 

4.6 máx. 
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Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 

Montagem Padrão 
(montagem frontal e montagem no trilho DIN) 

Montagem Padrão 
(Montagem na parte inferior) 

Montagem Padrão 
(Montagem Horizontal) 

Montagem Padrão 
(Montagem na parte inferior) 

Modelo 300-W 

Montagem Padrão 
(montagem frontal e montagem no trilho DIN) 

Modelo 600-W 
 
 
 
 
 
 
 
*1. Convecção de ar 
*2. 20 mm máx. 
*3. Usar uma placa de metal como superfície de montagem. 
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Ligação 
 Conectar o aterramento completamente. Um terminal de 

aterramento protetor estipulado nos padrões de segurança é 
usado. Pode ocorrer choque elétrico ou mau-funcionamento caso 
o aterramento não seja completamente conectado.  

 Pequenos incêndios podem ocorrer. Garantir que os terminais de 
entrada e saída são ligados corretamente.  

 Não aplicar mais de 75 N de força ao bloco terminal quando 
estiver apertando-o. 

 Certificar-se de remover a folha que cobre o Produto para 
usinagem antes de LIGÁ-LO, para que não interfira com a 
dissipação de calor. 

 Usar os seguintes materiais para fios a serem conectados ao 
S8JX para evitar fumaça ou ignição causadas por cargas 
anormais. 

 

Tipo de Fio Recomendado 
15 W, 35 W AWG12 a AWG20 (uma seção cruzada de 0,517 a 3,309 mm

2
) 

Temperatura de pelo menos 75 C com Certificação UL 
50W, 100W, 
150 W 

AWG12 a AWG16 (uma seção cruzada de 1,309 a 3,309 mm
2
) 

Temperatura de pelo menos 60 C ou 60/75 C com Certificação UL 

300 W, 
600 W 

AWG12 a AWG20 (uma seção cruzada de 0,517 a 3,309 mm
2
) 

Temperatura de pelo menos 60ºC ou 60/75ºC com Certificação UL 

 
Ambiente de Instalação 
 Não usar a Fonte de Alimentação em locais sujeitos a choques ou 

vibrações. Em particular, instalar a Fonte de Alimentação o mais 
longe possível de interruptores ou outros dispositivos que sejam 
fontes de vibração.  

 Instalar a Fonte de Alimentação longe de quaisquer fontes de 
ruídos de alta frequência fortes e sobretensão. 

 
Ambientes de Armazenamento e Ambiente 
Operacional 
 Armazenar a Fonte de Alimentação em uma temperatura de 25 a 

65 C e umidade de 25% a 90%.  

 As peças internas podem ocasionalmente deteriorar-se ou serem 
danificadas. Não usar a Fonte de Alimentação em áreas fora da 
curva de redução (ex.: a área mostrada pelo sombreamento no 
diagrama da curva de redução na página 9).  

 Usar a Fonte de Alimentação em um umidade de 25% a 85%.  

 Não usar a Fonte de Alimentação em locais sujeitos a luz solar 
direta.  

 Não usar em locais onde líquidos, materiais estranhos ou gases 
corrosivos possam entrar no Produto. 

 
Proteção Contra Sobrecarga 
 As peças internas podem se deteriorar ou serem danificadas caso 

um estado de sobrecarga ou curto-circuito continue durante a 
operação.  

 As peças internas podem deteriorar-se ou serem danificadas caso 
a Fonte de Alimentação seja usada para aplicações com corrente 
de influxo ou sobrecarga na extremidade de carga. Não usar a 
Fonte de Alimentação para tais aplicações. 

 
Troca da Bateria 
Ao conectar uma bateria na carga, conectar um circuito de limitação 
de sobrecorrente e um circuito de proteção contra sobretensão. 

 
Ajuste de Tensão de Saída (V.ADJ) 
 O ajustador de tensão de saída (V.ADJ) pode possivelmente ser 

danificado caso seja ligado com força desnecessária. Não ligar o 
ajustador com força excessiva. 

  Após concluir o ajuste de tensão de saída, certificar-se de que a 
capacidade de saída ou a corrente de saída não exceda a 
capacidade de saída classificada ou corrente de saída 
classificada. 

 

 
 
Montagem no Trilho DIN 
Para montar a Fonte de Alimentação a 
um Trilho DIN, puxar para baixo a trava 
do trilho até ouvir o encaixe de 
abertura, a parte de gancho (A) da 
Fonte de Alimentação no Trilho DIN, 
pressionar a Fonte de Alimentação na 
direção (B), e empurrar para cima a 
trava do trilho para travar a Fonte de 
Alimentação no lugar.  
 
Para desmontar a Fonte de 
Alimentação, puxar para baixo a parte 
(C) com uma chave de fenda de lâmina 
plana e puxar para fora a Fonte de 
Alimentação. 

 

 
Operações em série 
Duas fontes de alimentação podem ser conectadas em série. A saída 

de tensão ( ) pode ser obtida com duas Fontes de Alimentação. 
 
 

 
 

Observação: 1.  Caso a carga receba curto-circuito, uma tensão 
reversa será gerada dentro da Fonte de Energia. 
Caso isso ocorra, a Fonte de Alimentação pode se 
deteriorar ou ser danificada. Sempre conectar um 
diodo conforme exibido na figura. Selecionar um 
diodo com as classificações a seguir. 

Tipo Diodo de Barreira de Schottky 
Potência dielétrica 
(VRRM) 

Duas vezes a tensão de saída 
classificada ou acima 

Corrente para frente (IF) Duas vezes a corrente de saída 
classificada ou acima 

2.  Embora produtos com diferentes especificações 
possam ser conectados em série, a corrente que flui 
através da carga não deve exceder a corrente de 
saída classificada menor. 

 
Operação em paralelo 

Modelos 15-/35-/50-/100-/150-W 
O Produto não é projetado para operação em paralelo. 
 

 
 

Modelos 300-/600-W 
A operação em paralelo é possível abaixo de 80% do valor 
classificado. 

 Para operar em paralelo, ajustar o seletor no lado “PARALELO”.  

 O comprimento e a espessura de cada fio conectado à carga 
devem ser os mesmos de forma que não haja diferença no valor 
de queda de tensão entre a carga e os terminais de saída de cada 
Fonte de Alimentação.  

 É desejável ajustar o mesmo valor no ajustador de tensão de cada 
Fonte de Alimentação. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trava do trilho 

Operações em série 
Correto 

Tensão de Saída ( ) 
Correto 

Operação em paralelo 
Incorreto 

Operação em paralelo 
Correto 
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Caso Não Haja Tensão de Saída 
A possível causa da ausência de tensão de saída pode ser a operação da 
proteção contra sobrecorrente ou sobretensão. A proteção interna pode operar 
caso uma grande quantidade de sobretensão como um relâmpago ocorra 
durante a LIGAÇÃO da Fonte de Alimentação. 
Caso não haja tensão de saída, queira verificar os pontos a seguir antes de 
contatar-nos: 

 Verificar o status de proteção contra sobrecorrente: 
Verificar se a carga está em status de sobrecorrente ou curto-circuito. 
Remover fios para carregar ao verificar. 

 Verificar a proteção contra sobretensão ou interna: 
DESLIGAR a fonte de alimentação e deixar DESLIGADA por pelo menos 
7 minutos. Então, LIGÁ-LA novamente para ver se resolve a condição. 

 

Ligando a Tensão de Entrada CA entre 100 e 200 VCA 
 

Modelos 300-/600-W 

 
A tensão de entrada pode ser selecionada entre 100 e 200 V por curto-circuito 
ou abertura dos terminais de seleção de tensão. Ajustar a tensão exigida 
como mostrado abaixo. (A tensão é ajustada na fábrica para 200 V.) 
 

 
 
 

Observação: Um modelo de 300-W é exibido acima. 
 

Substituição da Ventoinha 
 

Modelo 600W 

 
A vida útil da ventoinha é de aproximadamente 50.000 horas (a 25 C). 
A vida útil varia, no entanto, dependendo da temperatura ambiente ou outras 
condições ambientais como pó. Como medida de manutenção preventiva, 
substituir a ventoinha com aproximadamente dois anos de uso em 
temperatura ambiente de 40ºC. 
Ventoinhas encontram-se disponíveis para substituição. 

 
Conjunto de Ventoinha: 
Ventoinha (acima), quatro parafusos sems M4 x 35, folha de instruções e caixa de embalagem 

Substituir uma ventoinha conforme exibido na ilustração abaixo. 

  
 
 

TODAS AS DIMENSÕES EXIBIDAS SÃO EM MILÍMETROS. 
Para converter milímetros em polegadas, multiplicar por 0,03937. Para converter gramas em onças, multiplicar por 0,03527. 

 
Em interesse do aprimoramento do produto, as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. 

 

200 V de entrada 

Curto com a barra de curto 

100 V de entrada 

SELEÇÃO DE 
TENSÃO . 

CURTO 100-120V 
ABRIR 200-230V 

BARRA DE CURTO 

Remover a barra de curto e 

deixar os terminais abertos. 

 

SELEÇÃO DE 
TENSÃO . 

CURTO 100-120V 
ABRIR 200-230V 

BARRA DE CURTO 



 

 

 
MEMO 

 



 

 
MEMO 

 
 
 
 



 

 

 
MEMO 
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Leitura e Compreensão do Presente Catálogo 
Queira ler e compreender o presente catálogo antes de comprar o produto. Queira consultar seu representante OMRON caso 
tenha quaisquer perguntas ou comentários. 
 

Garantia e Limitações de Responsabilidade 
GARANTIA 
A garantia exclusiva da OMRON é que os produtos serão livres de defeitos de materiais e mão-de-obra por um período de um 
ano (ou outro período, caso seja especificado) a partir da data de venda pela OMRON. 
A OMRON NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA OU FAZ NENHUMA DECLARAÇÃO, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, COM RELAÇÃO A 
NÃO INFRINGIMENTO, COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A DETERMINADA FINALIDADE DOS PRODUTOS. 
QUALQUER COMPRADOR OU USUÁRIO RECONHECE QUE O COMPRADOR OU USUÁRIO, ISOLADAMENTE, 
DETERMINOU QUE OS PRODUTOS ATENDERÃO ADEQUADAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE SEU USO PRETENDIDO. A 
OMRON EXIME-SE DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, SEJAM EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS. 
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
A OMRON NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, LUCROS 
CESSANTES OU PREJUÍZOS COMERCIAIS RELACIONADOS DE QUALQUER MANEIRA COM OS PRODUTOS, SEJA ESSA 
REIVINDICAÇÃO BASEADA EM CONTRATO, GARANTIA, NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE ESTRITA. 
 
Em nenhum caso a responsabilidade da OMRON por qualquer ato excederá o preço individual do produto em que se confere 
responsabilidade. 
 
EM NENHUM CASO A OMRON SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIA, REPARO OU OUTRAS REIVINDICAÇÕES A 
RESPEITO DOS PRODUTOS, A MENOS QUE A ANÁLISE DA OMRON CONFIRME QUE OS PRODUTOS FORAM 
ADEQUADAMENTE MANUSEADOS, ARMAZENADOS, INSTALADOS E MANTIDOS E NÃO SUBMETIDOS A 
CONTAMINAÇÃO, ABUSO OU MODIFICAÇÃO OU REPARO INAPROPRIADO. 
 

Considerações de Aplicação 
ADEQUABILIDADE A USO 
A OMRON não se responsabiliza por conformidade com nenhum padrão, código ou regulamentação que se aplique à 
combinação de produtos na aplicação do cliente ou uso dos produtos.  
 
Tomar todas as medidas necessárias para identificar a adequabilidade do produto para os sistemas, máquinas e equipamentos 
com os quais ele será usado. 
Saber e observar todas as proibições de uso aplicáveis ao produto. 
 
NUNCA USAR OS PRODUTOS PARA UMA APLICAÇÃO QUE ENVOLVA RISCO SÉRIO À VIDA OU PROPRIEDADE SEM 
GARANTIR QUE O SISTEMA COMO UM TODO TENHA SIDO PROJETADO PARA ABORDAR OS RISCOS E QUE OS 
PRODUTOS DA OMRON SEJAM ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS E INSTALADOS PARA O USO PRETENDIDO 
DENTRO DO EQUIPAMENTO OU SISTEMA GERAL. 
PRODUTOS PROGRAMÁVEIS 
A OMRON não se responsabiliza pela programação por parte do usuário de um produto programável, ou qualquer consequência 
de tal programação. 

 

Isenções de Responsabilidade 
ALTERAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES 
As especificações do produto e acessórios podem ser alterados a qualquer momento com base em melhorias e outros motivos. 
É nossa prática alterar os números de modelos quando as classificações ou características publicadas são alteradas, ou quanto 
são feitas alterações significativas de construção. No entanto, algumas especificações dos produtos podem ser alteradas sem 
aviso. Quando estiver em dúvida, números de modelo especiais podem ser designados para fixar ou estabelecer especificações 
essenciais para sua aplicação mediante solicitação. Queira consultar seu representante OMRON a qualquer momento para 
confirmar as especificações reais dos produtos comprados. 
DIMENSÕES E PESOS 
As dimensões e pesos são nominais e não devem ser usados para fins de fabricação, mesmo quando as tolerâncias são 
exibidas. 
DADOS DE DESEMPENHO 
Os dados de desempenho fornecidos no presente catálogo são oferecidos como orientação ao usuário na determinação da 
adequabilidade, não constituindo nenhuma garantia. Eles podem representar o resultado das condições de teste da OMRON, e 
os usuários devem correlacioná-los às atuais exigências de aplicação. O desempenho real está sujeito à Garantia e às 
Limitações de Responsabilidade da OMRON; 

 
 
 
 
 
 
 


