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Instruções de segurança
Verifique se os componentes estão danificados após o recebimento. Não utilize peças danificadas.  
O módulo só pode ser substituído por pessoal autorizado pela empresa usuária e especialmente treinado para manusear o produto.
Desconecte a fonte de alimentação antes de substituir o módulo FRONT. Nunca misture componentes Ex e não Ex. 

Protos II FRONT 4400X C/S-015: Ao trabalhar em um local perigoso, observe todos os códigos e normas locais e nacionais aplicáveis  
a instalações de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas.
Ver a informação no guia de segurança do Protos II 4400(X). 

Ferramentas (não incluídas na embalagem): chave Phillips (PZ2), chave de fenda com largura de lâmina de 1/4" (6 mm)

1. Para abrir o dispositivo, remova os 4 parafusos 
cativos . 

2. Abra o módulo FRONT para a esquerda.
3. Retire a linha de alimentação (desbloqueie o 

conector RJ45 ) e o condutor de proteção. 
4. Gire os parafusos retentores na dobradiça  

pivotante 90° no sentido anti-horário. 
5. Remova o módulo FRONT do módulo BASE.
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6. Coloque o novo módulo FRONT na dobradiça  
pivotante do módulo BASE.

7. Gire o parafuso retentor na dobradiça pivotante 
90° no sentido horário.

8. Conecte a linha de alimentação (conector RJ45)  
e o condutor de proteção.  
Empurre os dois conectores até que encaixem.

9. Verifique se a vedação circunferencial está corre-
tamente assente, se não está danificada e se está 
limpa.

10. Feche o módulo FRONT para a direita.

11. Aperte os 4 parafusos cativos .
12. Depois de ter assegurado que o dispositivo foi 

montado corretamente, volte a ligar a fonte de 
alimentação.
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Desmontagem

Montagem

Módulo FRONT Módulo BASE
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Estas instruções descrevem como substituir o módulo FRONT (4400 C/S-011, 4400X C/S-015) em dispositivos da série Protos. 

3

8

Clique

pH 7,00 °C25,3

°C25,3mS
cm0,154

Hora 10:26 Menu de favoritos 

11


