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1 DESCRIÇÃO 

O Indicador Fieldbus BA414DF-F é um 
instrumento FOUNDATION ™ Fieldbus 
intrinsecamente seguro, que pode 
exibir uma variável de processo em um 
LCD de cinco dígitos e um gráfico de 
barra de 31 segmentos analógico. O 
instrumento é alimentado pelo 
barramento sem necessidade de 
nenhuma fonte de alimentação 
adicional. 

Protocolo               Bloco de função                             

 Comunicação              

FOUNDATION ™  Seletor de 

fieldbus   entrada (2 x IS) 

 

Os manuais de instruções dos 
instrumentos podem ser baixados no 
site da Fieldbus Foundation ou BEKA 
associados. 

 

Instalado em um gabinete robusto 
reforçado de poliéster (GRP), possui 
grau de proteção IP66 e gabinete com 
uma janela de vidro blindado, o 
BA414DF-F pode ser montado em 
lugar plano ou em tubulações utilizando 
um dos kits de acessórios. 

 

O BA414DF-F foi certificado pelo 
Organismo Notificado Intertek Testing e 
Certification Ltd como segurança 
intrínseca para o uso em áreas de risco 
de gás e poeira e em conformidade 
com a European ATEX Directive 
94/9/CE. Certificação de poeira é uma 
opção descrita no Apêndice 1. 

 

Para aplicações internacionais, todas 
as versões do BA414DF-F tem 
certificação IECEx -  descrito no 
Apêndice 2. 

 

O BA414DF-F possui ainda a 
certificação INMETRO para o Brasil, 
emitido pelo Organismo Certificador de 
Produtos NCC Certificações, através 
do certificado NCC12.0868, com as 
marcações Ex ia IIC T4 Ga e Ex ia IIIC 
T100°C Da IP66. Tal certificação foi 
realizada utilizando as normas ABNT 

NBR IEC 60079-0:2008; ABNT NBR 
IEC 60079-11:2009 e ABNT NBR IEC 
60079-26:2008. 

 

O protocolo de comunicação do 
instrumento é mostrado em uma 
etiqueta no interior da tampa terminal. 
O sufixo '-F' código também indica o 
protocolo, mas não mostrado na 
etiqueta de certificação do instrumento. 

 

1.1 Documentação 

Este manual de instruções descreve o 
sistema ATEX concepção e instalação 
do Indicador Fieldbus BA414DF-F. 
Para mais informações de 
comissionamento refira a: 

 

Fieldbus FOUNDATION ™ 

Fieldbus Guia de Interface 

para 

Fieldbus Display e 

Fieldbus Indicadores 

que pode ser solicitado através do site 
BEKA www.beka.co.uk 

 

Informações sobre as certificações 
não-ATEX e aprovações para poeiras 
são mostradas nos apêndices deste 
manual. 

 

2. CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 
INTRINSECA  

2.1 Certificado ATEX 

O BA414DF-F foi certificado pelo 
organismo notificado Intertek Testing 
and Certification Ltd atestando a 
conformidade com a Diretiva Européia 
ATEX 94/9/EC para Grupo II, Categoria 
1G, para atmosferas de gás e poeiras. 
O instrumento ostenta a marca da 
Comunidade Europeia, e está sujeita 
às práticas locais, podendo ser 
instalada em qualquer uma dos países 
membros da Área Econômica Europeia 
(EEA). Os certificados ATEX também 
são aceitos para instalações na Suíça. 
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Este manual descreve as instalações 
ATEX em atmosferas de gás 
explosivas que estejam em 
conformidade com EN 60079: Part14 
Instalação Elétrica em Áreas 
Classificadas. Ao projetar sistemas 
para instalação fora do Reino Unido, o 
Código local de área deve ser 
consultado.  

 

2.2 Zonas, grupos de gás e de 
classificação T 

 O BA414DF-F possui o certificado 
número ITS06ATEX25313 confirmando 
que está em conformidade com os 
requisitos para o Grupo II Categoria 1G 
Ga Ex ia IIC T4 (Tamb -40 a 70 º C) 
especificado na Directiva ATEX. 
Quando conectado a um sistema 
certificado adequado, o BA414DF-F 
pode ser instalado em:  

Zona 0 mistura explosiva ar-gás 
continuamente presente. 

  

Zona 1 mistura explosiva ar-gás 
que pode ocorrer em 
operação normal. 

  

Zona 2 mistura explosiva de ar-
gás não provável de 
ocorrer, e se existir será 
apenas por um curto 
período. 

  

Ser usado com gases nos grupos: 

Grupo A propano 

Grupo B etileno 

Grupo C hidrogênio. 

 

Tendo em uma classificação de 
temperatura de: 

T1 450oC 

T2 300oC 

T3 200oC 

T4 135oC 

T5 100°C 

À temperaturas ambiente entre -40 e 
+70oC. 

 

Nota: A temperatura de operação 
especificada do BA414DF-F é de -20 a 
+70 ºC.  

Isto permite que o BA414DF-F possa 
ser instalado em todas as Zonas e seja  
usado com os mais comum gases 
industriais. 

 

2.3 Conexão Fieldbus  

O Indicador BA414DF-F é alimentado e 
se comunica através do fieldbus, que 
está conectado aos terminais 1 e 2. 
Estes terminais não são polarizados, 
conforme com o Conceito de Fieldbus 
Intrinsecamente Seguro (FISCO) 
definido na norma EN 60079-Parte 27 e 
tem parâmetros de entidade separados 
mostrados abaixo:  

 

FISCO   Entidade 
Ui =  17.5V dc  22.0V dc 
Ii =  380mA dc  250mA dc 

Pi =  5.32W  1.2W 

A máxima capacitância e indutância 
equivalente nos terminais 1 e 2 são:  

Ci  =  0 

Li  =  8μH 

2.4 Informações da etiqueta de 
certificação 

A etiqueta de certificação é montada 
num recesso na superfície exterior do 
invólucro do instrumento. Ela mostra 
detalhes da certificação ATEX, uma 
afirmação de que o instrumento é um 
FISCO Field Device, além do nome e 
localização da BEKA Associates.  Ele 
também mostra as informações de 
aprovação IECEx. Algumas versões 
dos instrumentos também contêm 
informações de Certificação não 
Europeia. 

O número de série do instrumento e o 
ano de fabricação são registrados em 
uma etiqueta separada dentro do 
compartimento do terminal. 

 

 
Etiqueta de certificação do BA414DF-F 
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Etiquetas de Certificação INMETRO 
para BA414DF-F para atmosferas de 

gás e poeira. 

3. PROJETO DE SISTEMA DE ÁREAS 
DE RISCO  

3.1 Sistemas FISCO  

O BA414DF-F F pode ser conectado a 
qualquer segmento Fieldbus certificado 
como FISCO compatível, considerando 
que o segmento possa fornecer uma 
corrente adicional 13mA requerida para 
operar o instrumento.  

A Fig. 1 mostra um segmento Fieldbus 
típico. Para cumprir com os requisitos 
FISCO, a fonte de alimentação, 
terminadores, Field Devices e os cabos 
de interconexão devem estar em 
conformidade com EN 60079 parte 27. 

 

 

Fig 1 Sistema Fieldbus FISCO  

 

3.2 Sistema Não FISCO 

Para aplicações Não-FISCO o 
Indicador Fieldbus BA414DF F tem 
uma tensão mais alta para parâmetro 
de entidade de entrada de segurança 

intrínseca permitindo a conexão a uma 
vasta faixa de segmentos de fieldbus. 

 

O Indicador Fieldbus BA414DF-F pode 
ser conectado a qualquer segmento 
intrinsecamente seguro fornecendo: 

 

O dispositivo de alimentação do 
segmento Fieldbus possui Certificação 
ATEX e tem parâmetros de saída igual 
ou inferior a: 

Uo = 22V dc 

Io = 250mA dc 

Po = 1.2W 

 

O segmento pode fornecer uma 
corrente adicional de 13mA, ao 
Indicador Fieldbus.  

 

A capacitância equivalente Ci do 
BA414DF-F é zero e a indutância 
equivalente é insignificante. Portanto 
estes parâmetros do BA414DF F não 
precisam ser considerados. 

4. INSTALAÇÃO 

4.1 Localização 

O Indicador BA414DF-F está alojado 
em um invólucro com IP66, de poliéster 
reforçado (GRP) que incorpora uma 
janela de vidro blindado e acessórios 
em aço inoxidável. É apropriado para a 
montagem externa, na maioria em 
ambientes industriais, incluindo off-
shore e instalações de tratamento de 
águas residuais. Por favor, consulte 
BEKA associates se alta vibração é 
prevista. 

 

O invólucro do BA414DF-F é fornecido 
para montagem em superfície plana. 
Kits de acessórios descritos nas 
seções 6.3 deste manual permitem que 
o instrumento possa ser montado em 
tubulações verticais ou horizontais. 

 

Os terminais field e os dois furos de 
montagem estão localizado num 
compartimento separado com uma 
tampa selada que permite que o 
instrumento seja instalado sem expor o 
conjunto do visor.  
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O BA414DF-F possui um terminal 
conectado à terra conectado ao 
invólucro de carbono GRP. Se o 
invólucro não estiver aparafusado na 
estrutura, o terminal de terra deve ser 
ligado a um terra local. 

 

O invólucro do BA414DF-F é fornecido 
com uma placa de ligação para garantir 
a continuidade elétrica entre as três 
entradas de cabo. 

 

 

4.2 Procedimentos de Instalação 

Fig. 2 ilustra o procedimento de 
instalação do instrumento. 

 

a. Remova a tampa do terminal do 
instrumento desparafusando os 
dois parafusos 'A'. 

  

b. Monte o aparelho em uma 
superfície plana e prenda com 
dois parafusos M6 através dos 
buracos 'B'. Como alternativa, use 
um dos kits de montagem 
descritos na seção 6.3. 

  

c. Remova as vedações temporárias 
de poeira a partir da três entradas 
de cabos e instale os prensa 
cabos, conduites ou plugues 
necessários. 

 

Nota: Os selos de poeira 
temporários montados para 
transporte não mantém a 
proteção IP66 do invólucro do 
BA414DF-F. 

 

Prensa cabos, conduítes, 
tampões de vedação e os cabos 
devem ser adequados para uso 
continuo na máxima temperatura 
de operação do instrumento. 

  

  

d. Conecte a fiação de campo nos 
terminais como mostrado na Fig. 
3. 

  

e. Recoloque a tampa do terminal do 
instrumento e uniformemente 
aperte os dois parafusos 'A' 

 

 

Passo A 

Remova a 
tampa do 
terminal 
desparafusand
o os dois 
parafusos “A”. 

  

 

Passo B 

Fixe o 
instrumento em 
uma superfície 
plana com 
parafusos M6 
através dos 
dois buracos 
"B". Como 
alternativa, use 
um kit de 
montagem de 
tubo. 

  

 

Passo C, D e E 

Instale os 
prensa cabos 
com o IP 
nominal, 
conduítes ou 
tampões de 
vedação e 
terminais de 
fiação de 
campo. 
Finalmente 
recoloque a 
tampa de 
terminais e 
aperte os dois 
parafusos "A" 

 

Fig. 2 Procedimento de Instalação do 
BA414DF-F 
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4.3 EMC 

O BA414DF-F está em conformidade 
com os requisitos da Diretiva Européia 
89/336/EEC. Para a imunidade 
especificada toda a fiação deve ser 
feita com pares trançados blindados, 
com as blindagens ligadas a terra na 
zona de segurança. 

 

 

Fig 3 Dimensões e terminais de 
conexão. 

 

 

5. MANUTENÇÃO 

5.1 Procurando falhas durante o 
comissionamento 

Se o BA414DF-F deixar de funcionar 
durante o comissionamento os 
seguintes procedimentos devem ser 
seguidos: 

 

Sintoma Causa Verificar 

Não exibe. Instru-
mento 
não 
conecta-
do ou 
alimenta-
do 
correta-
mente. 

9 a 22V 
entre 
terminais 1 
e 2. 

 

Display 
mostra   
'9.9.9.9.9’ 
com todos 
os pontos 
decimais 
intermitente; 
todos 
gráficos de 
barras 
segmento 
ativado e 
gráficos de 
barras 
escala 
piscando. 

Valor 
sobre a 
faixa 

 

Fonte 
variável  

Configura-
ção ponto 
decimal. 

Display 
mostra        
‘-9.9.9.9.9’ 
com todos 
os pontos 
decimais 
intermitente,  
sem gráfico 
de barras 
segmentos 
ativado e 
escala do 
gráfico de 
barras 
piscando. 

Valor 
abaixo 
da faixa 

 

Fonte 
variável. 

Ponto 
decimal 
configura-
ção 

 

Exibir 
alternada-
mente entre  

Status do 
fieldbus 
variável 

Fonte 
variável  

Configura-
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valor e a 
palavra 
"bAd".  

Gráfico de 
barras 
flashes. 

 

tem uma 
qualida-
de de 
'bAd' ou 
um 
estado 
de falha 
é ativo.  

O visor 
não tem 
ainda 
recebido 
de 
dados. 

ção 
Fieldbus. 

 

Escala do 
Gráfico 
Barras  
flashes. 

  

Variável 
é fora 
dos 
limites 
definido 
para o 
gráfico 
de 
barras. 

Configura-
ção do 
gráfico de 
barras. 

 

Todos 
segmentos 
do Display 
ativado. 

 

Display é 
inicializa-
dor. 

 

Isto é 
operação 
normal, 
após uns 
poucos 
segundos 
as versão 
de firmware 
será exibido 
antes de 
entrar em 
modo de 
operação. 

 

5.2. Procurando falhas após o 
comissionamento 

 

GARANTIR A SEGURANÇA DA 
PLANTA ANTES DO INÍCIO DA 

MANUTENÇÃO 

 

Manutenção com a energia ligada é 
permitida em equipamentos 

intrinsecamente seguros instalados 
em uma área de risco, mas somente 
o equipamento de teste certificado 
deve ser usado a menos que um 
certificado de liberação de gás 

esteja disponível. 

 

Se um BA414DF-F falha depois que 
tiver tido um funcionamento correto, a 
tabela mostrada na seção 5.1 pode 
ajudar a revelar a causa da falha. 

 

Se este procedimento não revela a 
causa da falha, é recomendado que o 
instrumento seja substituído. 

5.3. Serviços 

Recomendamos que os instrumentos 
defeituosos sejam devolvidos à BEKA 
associados ou ao seu representante 
local BEKA para reparo. 

5.4. Manutenção de Rotina 

As condições mecânicas e elétricas do 
instrumento devem ser verificadas 
regularmente. Inicialmente inspeções 
anuais são recomendadas, mas 
inspeções com frequência de deve ser 
realizadas para se adequar as 
condições ambientais. 

5.5. Garantia 

Indicadores que falharam dentro do 
período de garantia devem ser 
devolvidos à BEKA associados ou 
nosso representante local. É útil se 
uma breve descrição dos sintomas da 
falha for fornecida. 

5.6. Comentários de clientes 

BEKA associados tem sempre o prazer 
de receber comentários de clientes 
sobre nossos produtos e serviços. 
Todas as comunicações são 
reconhecidas e sempre que possível, 
as sugestões são implementadas. 

 

6. ACESSÓRIOS  

 

6.1 Escala e etiqueta de marcação 

Indicadores BA414DF-F estão 
equipados com um escudo branco em 
torno do visor de cristal líquido. Se 
especificado quando o instrumento for 
comprado, ele pode ser fornecido 
impresso com uma etiqueta com 
unidades de medida e uma escala para 
gráfico de barras horizontal. 
Alternativamente, informações pode ser 
adicionadas no local por meio de uma 
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tira em relevo, transferência seca ou 
um marcador permanente. 

 

 Para ter acesso ao escudo de exibição 
remover a tampa do terminal, 
desaperte os dois parafusos 'A' que 
irão revelar dois parafusos ocultos 'D'. 
Desaperte os quatro 'D' parafusos e, 
cuidadosamente, retire a frene do 
instrumento. A localização de todos 
estes parafusos é mostrada na Fig. 2. 

 

Após de adicionar as legendas 
necessárias, ou montar um novo pré-
impresso no escudo autoadesivo, 
assegurar que a vedação esteja 
corretamente posicionada antes 
remontar a caixa do instrumento. 

 

6.2 Placa identificadora  

O BA414DF-F pode ser equipado com 
um espaço em branco ou uma placa de 
aço inoxidável fixada por dois 
parafusos na frente do invólucro do 
instrumento. Esta placa pode 
acomodar:  

1 fileira de 9 caracteres 
alfanuméricos de 10 milímetros de 
altura 

Ou 1 fileira de 11 caracteres 
alfanuméricos de 7 milímetros de altura 

 

Ou 2 fileiras de 18 caracteres 
alfanuméricos de 5 milímetros de altura 

 

6.3 kits de montagem de tubulação 

O BA414DF-F possui dois kits de 
montagem em tubulação para 
possibilitar a montagem em tubo na 
horizontal ou vertical. 

 

BA392D  Suporte em aço 
inoxidável fixada por duas braçadeiras 
para tubulação com diâmetro externo 
de 60 a 80mm.  

 

BA393  Suporte em aço 
inoxidável de alta resistência fixado por 
um único parafuso 'V'. Podem ser 
fixados em qualquer tubulação com um 
diâmetro exterior entre 40 e 80 mm. 

6.4 Guia de Interface Fieldbus  

O Guia de Interface Fieldbus 
FOUNDATION ™ para Displays 
Fieldbus e Indicadores Fieldbus contém 
informações de comissionamento para 
o BA414DF-F. A cópia poderá ser 
solicitada a partir do escritório de 
vendas BEKA ou no site da BEKA em 
www.beka.co.uk. 

 

 

 



APÊNDICE 1 - Certificação Poeira 
ATEX 

A1.0. Certificação de Poeira ATEX 

 
Além da certificação ATEX permitindo a 
instalação em atmosferas explosivas 
que é descrito na seção principal deste 
manual de instruções, o BA414DF-F 
está disponível com a certificação 
poeira ATEX. Certificação poeira é uma 
opção que deve ser solicitada quando o 
equipamento é comprado. 

 

AVISO 

Antes de instalar um BA414DF-F na 
presença de atmosfera de poeira 
combustível, assegure que a 
etiqueta de informação da 
certificação a qual está situada no 
topo do instrumento especifica 
certificação de poeira, veja item 
A.1.2. 

 

A1.1 Zonas e máxima temperatura de 

superfície 

O BA414DF-F possui a certificação 
ATEX para Grupo II, Categoria 1 GD 
Tamb = -20 a 60 º C, com uma 
temperatura máxima da superfície de 
100 º C. Quando instalado, conforme 
especificado pela ABNT NBR IEC 
60079-14, o BA414DF-F pode ser 
instalado em: 

 

Zona 20 atmosfera explosiva em 
que uma nuvem de pó combustível no 
ar está continuamente presente, ou por 
períodos longos ou frequentemente. 

 

Zona 21 atmosfera explosiva em 
que uma nuvem de pó combustível no 
ar é provável ocorrer ocasionalmente 
em operação normal. 

 

 

 

Zona 22 atmosfera explosiva em 
que uma nuvem de pó combustível no 
ar não é provável que ocorra durante o 
funcionamento normal de operação, 
mas se ocorrer irá persistir por um 
curto período. 

 

Ser usado com a poeira tendo como 
Miníma Temperatura de Ignição: 

 

Nuvem de Poeira  150ºC 
 
Camada de pó no   
 BA414DF-F de   175ºC 
até 5 mm de espessura 

 
Camada de pó sobre o  
BA414DF-F com mais  
de 5mm de espessura 
consulte:      ABNT NBR IEC 60079-14, 

 

Em uma faixa de temperatura de 
operação entre -20 º C e 60 º C. 

 

A1.2. Informação da Etiqueta de 

Certificação  

A etiqueta de certificação é instalada 
em um rebaixo na superfície do topo 
exterior do invólucro. Ele mostra as 
informações de certificação poeira 
ATEX incluindo a temperatura máxima 
da superfície e grau de proteção IP, 
além da informação da certificação de 
gás ATEX. Uma declaração de que o 
instrumento é um dispositivo de campo 
FISCO, além do nome da BEKA 
Associates e endereço. Informações de 
certificação para poeiras IECEx 
também são mostradas assim como 
Informações da certificação INMETRO. 

 

 

 

 

 

Etiqueta BA414DF incluindo certificado 
de poeiras. 
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Etiquetas de Certificação INMETRO 
para BA414DF-F para atmosferas de 

gás e poeira. 

O número de série do instrumento e a 
data de fabricação são gravadas em 
uma etiqueta separada dentro do 
compartimento de terminais. 

A.1.3. Instalação e Manutenção 

A certificação poeira ATEX para o  
Indicador considera que o invólucro 

seja à prova de poeiras. Entretanto, a 
tampa dos terminais de conexão deve 
somente ser removida quando a poeira 
não puder entrar na caixa do 
instrumento. Antes da substituição da 
tampa dos terminais de conexões 
assegure que a junta de vedação não 
esteja danificada que esteja livre de 
corpos estranhos. 

 

  



APÊNDICE 2 

Certificação IECEX e INMETRO 

A.2.0 Esquema de certificação 

IECEx 

IECEx é um esquema de certificação 
global para produtos protegidos contra 
explosões que visa harmonizar as 
normas internacionais de certificação. 

Para obter informações adicionais 
sobre o esquema de certificação IECEx 
e verificar os certificados da BEKA 
Associates, visite www.iecex.com. 

 

A.2.1 Certificado de Conformidade 

IECEx 

Para uso em atmosferas explosivas 

O BA414DF-F são certificados pela 

IECEx com o número IECEx ITS 

06.0012 o qual especifica os seguintes 

códigos de certificação e de marcação: 

 

Ex ia IIC T4 Ga 

FISCO Field Device Ex ia IIC T4 

Ta = -40ºC to 70ºC 

 

Quando conectado a um sistema 
certificação IECEx o BA414DF-F pode 
ser instalado em:  

 

Zona 0 mistura explosiva ar-gás 
continuamente presente. 

  

Zona 1 mistura explosiva ar-gás 
que pode ocorrer em 
operação normal. 

  

Zona 2 mistura explosiva de ar-
gás não provável de 
ocorrer, e se existir será 
apenas por um curto 
período. 

  

Ser usado com gases nos grupos: 

Grupo A propano 

Grupo B etileno 

Grupo C hidrogênio. 

 

Tendo em uma classificação de 
temperatura de: 

T1 450oC 

T2 300oC 

T3 200oC 

T4 135oC 

T5 100°C 

À temperaturas ambiente entre -40 e 
+70oC. 

 

A.2.1.1 Instalação 

Em uma atmosfera de gás explosivo 
Para instalações em atmosferas de gás 
as certificações IECEx e ATEX têm 
idênticos parâmetros de segurança 
intrínseca e de instalação.  

 

Os requisitos de sistema ATEX de 
projeto descrito na seção 3 do presente 
manual podem, portanto, ser utilizados 
para instalações IECEx, mas a 
legislação local deve ser sempre 
consultada. 

 

A.2.2 Certificação de Conformidade 

IECEx 

Usado na presença de poeiras 

combustíveis 

Além da Certificação IECEx que 
permite a instalação em atmosferas 
explosivas de  gases, o BA414DF-F 
está disponível com opção de 
certificação IECEx que permite o uso 
na presença de poeiras combustíveis. 

 

O Certificado de Conformidade IECEx 
especifica o seguintes códigos de 
certificação e marcação:  

 

Ex ia IIIC T4 T100 °C Da IP66 

Ta = -20 ºC a 60 °C 

 

Se a certificação IECEx de poeiras for 
necessária, ela deve ser solicitada 
quando o BA414DF-F Indicador 
Fieldbus for comprado.  

 

CUIDADO 

Antes de instalar um Indicador 
Fieldbus BA414DF-F na presença de 

atmosfera de poeira combustível, 
deve-se assegurar que a etiqueta de 
informação da certificação, que está 

situada no topo do instrumento 

http://www.iecex.com/
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especifica certificação de poeira, 
veja abaixo. 

 

 

 

Quando instalado com Certificação 
IECEx o BA414DF-F pode ser instalado 
em: 

 

Zona 20 atmosfera explosiva sob a 
forma de uma nuvem de pó 
combustível no ar é 
continuamente presente, ou 
por períodos longos ou 
frequentemente. 

 

Zona 21 atmosfera explosiva sob a 
forma de uma nuvem de pó 
combustível no ar é provável 
de ocorrer ocasionalmente 
em operação normal 

 

Zona 22 atmosfera explosiva na 
forma de uma nuvem de pó 
combustível no ar não é 
provável de ocorrer em 
operação normal, mas se 
não ocorrer, persistirá 
somente por um período 
curto. 

 

 

A2.2.1 Instalação 

Na presença de poeiras combustíveis  

A instalação deve cumprir com a norma 
IEC 61241-14 e a legislação local. As 
Temperaturas de Ignição Mínimas de 
poeira adimissivel são: 

 

 

Nuvem de Poeira 

 

 

 

150°C 

Camada de poeira no 
BA414DF-F de até 5 mm 
de espessura 

 

 

175°C 

Camada de poeira 
no BA414DF-F 
acima de 5mm de 
espessura. 

Referência: 

EN 61421 Parte 
14 

 

Em uma faixa de temperatura ambiente 
entre -20 e +60°C. 

 

O certificado IECEx pode ser baixado 
www.iecex.com, www.beka.co.uk ou 
solicitado no escritório de vendas 
BEKA. 

 

A.2.3 Versões do BA414DF-F 

Todas as versões do Indicador 
BA414DF-F tem a certificação IECEx. 

Isto inclui: 

 

Versão ATEX para uso em 
atmosferas explosivas. 

Marcação IECEx   

Ex ia IIC T4 Ga 

FISCO Field Device Ex ia IIC T4 

Ta = -40ºC to 70ºC 

 

 

Versão ATEX para uso em 
atmosferas explosivas de gás e de  
poeira. 

Marcação IECEx  

Ex ia IIC T4 Ga 

FISCO Field Device Ex ia IIC T4 

Ex ia IIIC T4 T100ºC Da IP66 

Ta = -20ºC to 60ºC 

 

 

Versão aprovada pelo INMETRO-
Brasil. 

O BA414E possui ainda a certificação 
INMETRO para o Brasil, emitido pelo 
Organismo Certificador de Produtos 
NCC Certificações, através do 
certificado NCC12.0868, com as 
marcações Ex ia IIC T4 Ga para gás e 
Ex ia IIIC T100°C Da IP66 para 
poeiras. 

Tal certificação foi realizada utilizando 
as normas ABNT NBR IEC 60079-
0:2008; ABNT NBR IEC 60079-
11:2009, ABNT NBR IEC 60079-

http://www.iecex.com/
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26:2008 e ABNT NBR IEC 60079-
27:2007. 

Seguem abaixo as etiquetas e 
marcação do equipamento para 
atmosferas de Gás e para atmosferas 
de poeiras combustíveis. 

Etiquetas de Certificação INMETRO 
para BA414DF-F para atmosferas de 

gás e poeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Informações do invólucro: 

 


