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EMC2004/108/CE. 
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1 DESCRIÇÃO 

O Indicador BA418CF Fieldbus é um 
instrumento intrinsecamente seguro, 
Fieldbus FOUNDATION ™ que pode 
exibir uma variável de processo em um 
display LCD de cinco dígitos e um 
gráfico de barras analógico de 31 
segmentos. O instrumento é 
alimentado pelo barramento sem 
necessidade de uma fonte de 
alimentação adicional. 

 

Protocolo Comunicação:  

FOUNDATION ™ fieldbus           

 

Bloco de Função Fieldbus: 

FOUNDATION ™  fieldbus                              
Seletor de entrada (1 x IS) 

        

Os arquivos de descrição do dispositivo 
podem ser obtidos nos web sites da 
Foundation Fieldbus ou de BEKA 
associates. 

 

Instalado em um gabinete robusto 72 x 
144 para painel de montagem DIN, o 
BA418CF- possui um painel frontal com 
grau de proteção IP66 e é fornecido 
com uma junta de vedação para vedar 
a junção entre o instrumento e o painel.  

 

O instrumento é intrinsecamente 
seguro e foi certificado pelo órgão 
notificado Europeu Intertek Testing e 
Certification Ltd (ITS) para a Diretiva  
ATEX 94/9/CE para uso em atmosferas 
explosivas de gás. 

 

Para os pedidos internacionais o 
BA418CF-F Indicador Fieldbus têm 
Certificado Segurança Intríseca IECEx 
- ver Apêndice 1. 

 

O protocolo de comunicação do 
instrumento é mostrado na parte 
traseira do instrumento. O sufixo '-F'  

usado para pedidos também indica o 
protocolo mas não é mostrado na 
etiqueta de certificação do instrumento. 

 

O BA418CF possui ainda a certificação 
INMETRO para o Brasil, emitido pelo 
Organismo Certificador de Produtos 
NCC Certificações, através do 
certificado NCC 12.0873X, com a 
marcação Ex ia IIC T4 Ga. 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. 

 

  

1.1 Documentação 

Este manual de instruções descreve o 
sistema ATEX e a instalação do 
Indicador Fieldbus BA418CF. 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 da certificação IECEX  são 
mostradas no Apêndice 1 deste 
manual. 

 

2. CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 
INTRINSECA  

2.1 Certificação ATEX 

O BA418CF-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, atmosferas de gás, Ga Ex ia IIC 
T4. O instrumento ostenta a marca da 
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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. 

 

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, grupo de gás e classe de 
Temperatura 

O BA418CF-F possui o certificado 
ITS06ATEX25314/2X confirmando a 
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 
BA418CF-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 BA418CF-F é de -20 a 
+70 ºC.  

2.3 Conexão Fieldbus  

O Indicador BA418CF-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 com informações de 
certificação é fixada no topo da 
superfície exterior do invólucro do 
instrumento. Ele 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 e o ano de fabricação são 
mostrados no painel traseiro.  

 

O número de série do instrumento é 
mostrado na parte traseira do 
instrumento adjacente aos terminais. 
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Etiqueta de certificação do BA418CF-F 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA418CF-F 

 

3. PROJETO DE SISTEMA DE ÁREAS 
DE RISCO  

3.1 Sistemas FISCO  

O BA418CF-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 FISCO Sistema Fieldbus 

 

3.2 Sistema Não FISCO 

Para aplicações Não-FISCO o 
Indicador Fieldbus BA418CF F tem 
uma tensão mais alta como parâmetro 
de entidade de entrada de segurança 
intrínseca permitindo a conexão a uma 
vasta faixa de segmentos de Fieldbus. 

 

O Indicador Fieldbus BA418CF-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.  

 

Nota: A capacitância equivalente Ci do 
Indicador Fieldbus BA418CF-F é zero e 
a indutância equivalente é 
insignificante. Portanto estes 
parâmetros do BA418CF-F não 
necessitam ser considerados. 

4. INSTALAÇÃO 

4.1 Localização 

O BA418CF-F está alojado em um 
robusto gabinete de alumínio com uma 
janela de vidro temperado com uma 
moldura de plástico Noryl. A parte 
frontal do instrumento fornece proteção 
IP66 e uma borracha de vedação sela 
a junta entre a caixa do instrumento e o 
painel. O instrumento pode ser 
instalado em qualquer painel que 
forneça o grau de proteção mínimo 
IP66.  

 

A Fig. 2 mostra as dimensões do 
BA418CF-F e a do corte do painel. 
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Para alcançar uma vedação IP66 entre 
a caixa do instrumento e o painel, o 
menor recorte deve ser utilizado e o 
instrumento deve ser fixado com quatro 
grampos de fixação em painel. 

 

CUIDADO 

Instalação em Zona 0 

Quando instalado em uma atmosfera 
potencialmente explosiva em Zona 0 
exigindo equipamento da categoria 
1G, o indicador deve ser instalado 
de modo que, mesmo no caso de 
eventuais incidentes, uma fonte de 
ignição devido ao impacto ou atrito 
entre a caixa de alumínio na parte 
traseira do instrumento e ferro / aço 
seja evitada.  

 

O display de cristal líquido do 
BA418CF-F tem máximo contraste 
quando visto diretamente de frente e 
levemente abaixo da linha central do 
instrumento. 

 

 

Fig. 2 Dimensões BA418CF-F  

 

4.2 Procedimentos de Instalação 

 

a. Inserir o instrumento BA418CF-F no 
recorte do painel a partir da frente do 

painel. 

  

b. Fixar clipes de montagem do painel 
para lados opostos ao do  

instrumento e apertar até que o 
instrumento fique seguro. Quatro 

clipes são necessários para alcançar 
uma vedação IP66 entre e o gabinete 

e o instrumento do painel. 

  

c. Conecte a fiação do painel na parte 
do terminal traseiro bloqueado como 
mostrado na Fig. 3. Para simplificar a 

instalação, os terminais são 
removíveis para que a fiação do 

painel possa ser concluída antes do 
instrumento está instalado. 

 

Fig. 3 Instalação e terminais de 
conexões  
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4.3 EMC 

O BA418CF-F está em conformidade 
com os requisitos da Diretiva Europeia 
de EMC 89/336/EEC. Para imunidade 
especificada, deve se utilizar pares 
trançados blindados, com as 
blindagens aterradas na zona de 
segurança. 

5. MANUTENÇÃO 

5.1 Procurando falhas durante o 
comissionamento 

Se um BA418CF-F não funcionar 
durante o comissionamento os 
seguintes procedimentos devem ser 
seguidos: 

 

Sintoma Causa Verificar 

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

9 a 22V 
entre 
terminais 1 e 
2. 

 

Display 
mostra   
'9.9.9.9.9’ 
com todos os 
pontos 
decimais 
intermitente; 
todos 
segmento do 
gráfico de 
barras 
ativado e 
escala do 
gráfico de 
barras 
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 
segmentos 
ativado no 
gráfico de 
barras e 
escala do 
gráfico de 
barras 
piscando. 

Valor 
abaixo da 
faixa 

 

Fonte 
variável. 

Ponto 
decimal 
configura-
ção 

 

Exibir 
alternada-
mente entre  
valor e a 
palavra 
"bAd".  

Gráfico de 
barras 
piscando.  

 

Status do 
fieldbus 
variável 
tem uma 
qualida-de 
de 'BAD' 
ou um 
estado de 
falha é 
ativado.  

O visor 
não tem 
ainda 
recebi-
mento de 
dados. 

Fonte 
variável  

Configura-
ção Fieldbus. 

 

Escala do 
Gráfico 
Barras  
piscando. 

  

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-
do. 

 

Isto é 
operação 
normal, após 
uns poucos 
segundos as 
versões de 
firmware 
será exibido 
antes de 
entrar em 
modo de 
operação. 
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5.2. Procurando falhas após o 
comissionamento 

 

GARANTIR A SEGURANÇA DA PLANTA 
ANTES DO INÍCIO DA MANUTENÇÃO 

 

Manutenção em produto ligado é 
permitida em equipamentos 
intrinsecamente seguros instalados em 
uma área perigosa de gás, mas somente 
equipamentos de teste certificados 
devem ser usados, a menos que um 
certificado de liberação de gás esteja 
disponível. 

 

Se um BA418CF-F falha depois que 
tiver tido um funcionamento correto, 
seguindo o procedimento mostrado na 
seção 5.1 pode ajudar a revelar a 
causa da falha. 

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

5.3. Serviços 

Recomendamos que os instrumentos 
BA418CF-F defeituosos sejam 
devolvidos à BEKA associados ou para 
o representante local para reparo. 

5.4. Manutenção de Rotina 

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

5.5. Garantia 

Indicadores que falharam dentro do 
período de garantia devem ser 
devolvidos à BEKA associados ou 

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 BA418CF-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.  

6.2 Número Etiqueta 

O BA418CF-F pode ser fornecido com 
um número impresso na etiqueta 
térmica do painel traseiro adjacente 
dos terminais. 

 

6.3 Guia de Interface Fieldbus  

Um guia Fieldbus FOUNDATION ™ 
Interface para Fieldbus Displays e 
Indicadores Fieldbus contém 
informação de comissionamento para o 
BA418CF-F. Uma cópia poderá ser 
solicitada a partir do escritório de 
vendas BEKA ou no site da BEKA em 
www.beka.co.uk 

 

 

 



APÊNDICE 1  
 
Certificação IECEX 
 
A.1.0. 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.1.1 Certificado de Conformidade 
IECEx 
 
O BA418DF-F e acessórios opcionais 

são certificados pela IECEx com o 

número IECEx ITS 06.0013X o qual 

especifica os seguintes códigos de 

certificação: 

 

Ex ia IIC T4 Ga 

FISCO Field Device Ex ia IIC T4 

Ta = -40ºC to 70ºC 

 

CUIDADO 

Instalação em Zona 0 

Quando instalado em uma atmosfera 
potencialmente explosiva em Zona 0 
exigindo equipamento da categoria 
1G, o indicador deve ser instalado 
de modo que, mesmo no caso de 
eventuais incidentes, uma fonte de 
ignição devido ao impacto ou atrito 
entre a caixa de alumínio na parte 
traseira do instrumento e ferro / aço 
seja evitada.  

 

Quando conectado a um sistema 
certificado IECEx o BA418CF-F pode 
ser instalados 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 faixa de temperatura 
operacional garantida do Indicador 
Fieldbus BA418C é de -20 a +70 °C.  

 

Os parâmetros de segurança IECEx 
são idênticos aos do parâmetros ATEX 
e, como a certificação ATEX, confirma 
que o BA418CF-F está em 
conformidade com os requisitos FISCO 
Field Devide especificados na norma 
IEC60079-27.  

 

O certificado IECEx pode ser obtido 
através dos sites www.beka.co.uk, 
www.iecex.com ou solicitado ao 
escritório de vendas da BEKA. 

 

A.1.2 Instalação 

Os certificados IECEx e ATEX do 
BA418CF-F especificam parâmetros 
idênticos de segurança e requisitos 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. 

http://www.iecex.com/
http://www.beka.co.uk/
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A.1.3 Certificação INMETRO 

 

O BA418CF-F possui ainda a 
certificação INMETRO para o Brasil, 
emitido pelo Organismo Certificador de 
Produtos NCC Certificações, através 
do certificado NCC12.0873X, com a 
marcação Ex ia IIC T4 Ga. 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. 
Seguem abaixo as etiquetas e 
marcação do equipamento para 
atmosferas de Gás. 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA418CF-F 

 

Os parâmetros elétricos para 
segurança intrínseca são: 

 

Parâmetros intrínsecos: 

Ui = 22 V 

Ii = 250 mA 

Pi = 1,2 W 

 

Parâmetros equivalentes: 

Ci = 0 

Li = 8 μH 

Co = 165 nF 

Lo = 0,15 mH 

 

Parâmetros intrínsecos FISCO: 

Ui = 17,5 V 

Ii = 280 mA 

Pi = 5,32 W. 

 

 

 


