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Solicitante / Endereço: 
Applicant / Address 
Solicitante / Dirección 

WIKA do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
Av Úrsula Wiegand, 03, Iperó – SP – Brasil - CEP 18560-000 
CNPJ: 61.128.500/0001-06 

 

 

Produto / Modelo / 
Marca / Código de barras: 
Product / Model / Trademark / Bar Code 
Producto / Modelo / Marca / Codigo de barras 

Termorresistências e Termopares 
Modelo TR...  e TC... 
WIKA 

Família de Produto: 
Product’s Family 
Familia de productos 

N/A 

Número de Série / Lote: 
Serial number / Batch number 
Número de serie / Número de lote 

N/A 

Marcação: 
Marking 
Marcación 

Ex ia IIC T6 Ga; Ex ia IIC T5 Ga; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIC T3 Ga; 
Ex ib IIC T6 Ga/Gb; Ex ib IIC T5 Ga/Gb; Ex ib IIC T4 Ga/Gb; Ex ib IIC T3 
Ga/Gb; 
Ex ia IIIC T65 °C Da; Ex ia IIIC T95 °C Da; Ex ia IIIC T125 °C Da; 
Ex ib IIIC T65 °C Da/Db; Ex ia IIIC T95 °C Da/Db; Ex ia IIIC T125 °C Da/Db. 

Normas Aplicáveis: 
Aplicable Standards 
Normas aplicables 

NBR IEC 60079-0: 2013, NBR IEC 60079-11:2013 e NBR IEC 60079-26:2008 

Modelo de Certificação: 
Certification Model 
Modelo de certificacíon 

Modelo 5, segundo ISO/IEC 17067:2013  

Portaria Inmetro N° / Escopo: 
Inmetro Decree n° / Scope 
Ordenanza Inmetro / Alcance 

179:2010 / Equipamentos Elétricos e Eletrônicos para Atmosferas 
Explosivas 

Concessão para: 
Concession for 
Concesión 

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) 
relacionado(s) neste Certificado 

 
A Associação IEx Certificações, que é um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação 
Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0064, confirma que o produto está em conformidade com 
a(s) Norma(s) e Portaria acima descritas. 
 
 

Revisão: 15/05/2015 
Revision / Revisión 

 

 

Validade: 14/05/2018 
Validity / Validad 

 

 

Marco A. Bucciarelli Roque 
Signatário autorizado 
Authorized signatory 
Persona autorizada 
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Fabricante / Endereço: 
Manufacturer / Address 
Fabricante / Dirección 

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 
Alexander-Wiegand Strasse 30 
63911 – Klingenberg – Alemanha 

 
 

Unidade(s) Fabril(is) / Endereço: 
Production Site / Address 
Unidad de Fabricación / Dirección 

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 
Alexander-Wiegand Strasse 30 
63911 – Klingenberg – Alemanha 
 
WIKA do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
Av. Úrsula Wiegand, 03 
18560-000 – Iperó – SP - Brasil 

 

Representante Legal / Endereço: 
Legal Representative / Address 
Representante Legal / Dirección 
 

Os mesmos do Solicitante. 

 
 
 
Descrição do Produto:   
 
As termoressistências do tipo TR ... (sensor resistivo) e os termopares do tipo TC ... (elemento termopar) são 
constituídos por um tubo soldado ou por um cabo mineral-revestido ou fios térmicos isolados por cerâmica, com o 
sensor de temperatura em seu interior envolvido com um pó cerâmico, isolado por um composto resistente ou 
cimento ou por uma pasta com condutividade térmica. Para efeito de ligação, os produtos podem ser equipados 
com um plugue ou com um cabo de ligação. Outros componentes, como um invólucro utilizado como uma caixa 
de ligação ou um poço podem ser usados. Um transmissor de temperatura certificado e um indicador de corrente 
certificado podem ser colocados no interior do invólucro. 
 
A conformidade com a classe de temperatura e a segurança intrínseca do circuito é assegurada pelo uso de uma 
fonte de alimentação intrinsecamente segura (equipamento associado). A temperatura máxima da superfície da 
ponta da sonda no interior do poço é calculada, dependendo da potência aplicada, da temperatura ambiente, da 
temperatura do meio e da resistência térmica. Os valores necessários (Rth) são fornecidos como uma matriz, 
dependendo do diâmetro da sonda e da configuração da sonda (ver tabela 3). 
 
A temperatura ambiente admissível depende da classe de temperatura, do invólucro utilizado e da instalação de 
um transmissor opcionalmente utilizado e/ou um mostrador digital. Neste caso, as condições especiais para o uso 
seguro devem ser consideradas. O limite inferior de temperatura é de -40 °C. Para modelos especiais, o limite 
inferior de temperatura é de -50 °C. 
 
O produto deve ser adequado para os esforços térmicos e mecânicos no processo. Conforme o caso, pode ser 
usado um poço com uma espessura mínima de parede adequada. 
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Marcação:   
 
Para aplicações sem transmissor (display digital) que requeiram dispositivos do Grupo II, as seguintes classes de 
temperatura e temperaturas ambientes são aplicáveis: 

 
 

Tabela 1 
Classe de 

temperatura 
Faixa da temperatura ambiente (Ta) 

Temperatura da superfície 
máxima (Tmax) na ponta da 

sonda ou poço 

Ex ia IIC T6 Ga 
Ex ib IIC T6 Ga/Gb 

T6 (-50 °C)
1
 -40 °C até +80 °C 

TM (temperatura do processo) 
+ autoaquecimento. 

 
As condições especiais de 

uso seguro devem ser 
consideradas 

Ex ia IIC T5 Ga 
Ex ib IIC T5 Ga/Gb 

T5 (-50 °C)
1
 -40 °C até +95 °C 

Ex ia IIC T4 Ga 
Ex ib IIC T4 Ga/Gb 
Ex ia IIC T3 Ga 
Ex ib IIC T3 Ga/Gb 

T4, T3 (-50 °C)
1
 -40 °C até +100 °C 

 
Para a instalação de um transmissor e/ou display digital, as condições especiais para uso seguro devem ser 
consideradas. 
 
 
Para aplicações que requeiram dispositivos do Grupo III (atmosferas de poeiras combustíveis), as seguintes 
temperaturas de superfície e temperaturas ambientes são aplicáveis: 
 
 

Tabela 2 
Potência 

(Pi) 
Faixa da temperatura ambiente 

(Ta) 

Temperatura da superfície 
máxima (Tmax) na ponta da 

sonda ou poço 

Ex ia IIIC T65 °C Da 
Ex ib IIIC T65 °C Da/Db 

750 mW (-50 °C)
1
 -40 °C até +40 °C TM (temperatura do processo) + 

autoaquecimento. 
 

As condições especiais de uso 
seguro devem ser consideradas 

Ex ia IIIC T95 °C Da 
Ex ib IIIC T95 °C Da/Db 

650 mW (-50 °C)
1
 -40 °C até +70 °C 

Ex ia IIIC T125 °C Da 
Ex ib IIIC T125 °C Da/Db 

550 mW (-50 °C)
1
 -40 °C até +100 °C 

 
Para a instalação de um transmissor e/ou display digital, as condições especiais para uso seguro devem ser 
consideradas. 
 
Nota 1: Os valores entre parêntesis são aplicáveis para modelos especiais. Estas sondas são fabricados com um composto de fundição 

especial. Além disso, eles estão equipados com caixas de aço inoxidável e buchas de cabo para baixas temperaturas. 
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Características Nominais: 
 

 
Dados elétricos sem transmissor ou display digital embutido: 
 
Para dispositivos do Grupo II (atmosfera explosiva de gás): 
Ui = 30 Vcc 
Ii = 550 mA 
Pi (no sensor

2
) = 1,5 W 

 
Para dispositivos do Grupo III (atmosfera de poeiras combustíveis): 
Ui = 30 Vcc 
Ii = 550 mA 
Pi (no sensor

3
) = Valores da Tabela 2, coluna 2 

 
A indutância (Li) e a capacitância (Ci) são desprezíveis. Os valores para os cabos das sondas devem ser tirados 
a partir do catálogo e devem ser considerados para a ligação a uma fonte de alimentação de segurança 
intrínseca (o equipamento associado). 
 
Para o uso de múltiplos sensores em operação simultânea, a soma de cada dissipação não pode exceder a 
dissipação de potência máxima admissível. Isso deve ser considerado pelo usuário final na utilização do 
equipamento. 
 
Nota 2: A potência admissível para o sensor depende da temperatura do processo (TM), da classe de temperatura e da resistência térmica 

Rth, mas no máximo sendo 1,5 W. 
 
Nota 3: A potência admissível para o sensor depende da temperatura do processo (TM), da temperatura da superfície máxima admissível 

e da resistência térmica Rth, mas no máximo sendo os valores da Tabela 2, coluna 2. 

 
 
Dados elétricos com transmissor ou display digital embutido: 
 
Para o circuito do sensor, os valores anteriormente especificados são aplicáveis, tanto para o Grupo II como 
para o Grupo III. 
 
Para o circuito de sinal, os parâmetros de entrada (Ui, Ii, Pi, Li e Ci), dependem do transmissor e/ou display 
empregado. Tais transmissores ou displays digitais devem ser fornecidos com seus próprios certificados de 
conformidade. 
 
 
Dados elétricos com transmissor ou display digital embutido atendendo ao modelo FISCO: 
 
O transmissor / display digital usado para condições de operação de acordo com o modelo FISCO são 
considerados como dispositivos de campo FISCO. Deve-se considerar os requisitos de acordo com o Anexo G 
da ABNT NBR IEC 60079-11:2013 e as condições de ligação descritas no Certificado de Conformidade do 
transmissor e/ou display, aprovados para atender ao modelo FISCO. 
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Termorresistências multipontos: 
 
Multipontos construídos a partir de vários elementos: Para o elemento isolado único, os valores acima 
indicados são válidos. Para os elementos que são considerados como aterrados devido à sua construção, os 
valores especificados aplicam-se para os sensores em soma. Para utilização em atmosferas de poeira os 
valores da Tabela 2, coluna 2 são aplicáveis. 
 

Coaxiais com vários pontos de termopares: Os circuitos do elemento coaxial devem ser considerados como 
estando ligados, devido à sua construção. Para a aplicação, uma avaliação em separado deve ser feita para a 
ligação de um cabo coaxial de termopares multiponto, prevendo-se a ligação de vários circuitos de diferentes 
transmissores, etc.). 

 
 

Tabela 3 - Referência a Resistência Térmica dos Elementos Sensores (Rth em K/W): 
 

Diâmetro do Sensor 
2 mm - < 

3 mm 
3 mm - 
< 6 mm 

6 mm – 
8 mm 

3 mm
4
 – 

6 mm
4
 

0,5 mm - 
< 1,5 mm 

1,5 mm –  
< 3 mm 

3 mm - 
< 6 mm 

6 mm – 
12 mm 

Sensor RTD RTD RTD RTD TC TC TC TC 

Sem poço 245 110 75 225 105 60 20 5 

Com poço – fabricado (reto e cônico) 
(i.e. TW22, TW35, TW40, TW45 etc..) 

135 60 37 / / / 11 2,5 

Com poço - em barra (reto e cônico) (i.e. 
TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, 
TW50, TW55, TW60, etc..) 

50 22 16 / / / 4 1 

Poço especialmente projetado – 
EN 14597 

/ / 33 / / / / 2,5 

Tx55 (tubo de suporte) / 110 75 225 / / 20 5 

Fixado em um buraco cego  
(espessura de parede mínima de 5 mm) 

50 22 16 45 22 13 4 1 

 
Nota 4: Sensibilidade de superfície. 

 
 
Data da realização da auditoria: 09/03/2015 (Alemanha) e 07/05/2015 (Brasil) 
 
 
Documentos: 
 

Título Número Revisão Data 

Relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex 175.026.11A(79) 1 06-02-2014 

Relatório de Ensaio DE/TUN/ExTR10.0004/00 - 18-03-2010 

 
Os documentos da Certificação estão listados no Relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex N

o
 

175.026.11A(79) – Revisão 1. 
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Observações:  
 

a) Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a 
documentação aprovada neste processo de certificação; 

 
b) A letra “X” após o número do certificado indica as seguintes condições especiais de uso seguro do equipamento: 
  

1. Para sensores com diâmetro Ø < 3 mm ou “pontos de medição aterrados” os circuitos de segurança intrínseca 
serão considerados galvanicamente conectados ao potencial da terra do ponto de vista de segurança. 
Equalização de potencial deve existir no curso completo da montagem dos circuitos intrinsecamente seguros. 
Além disso, para a conexão, os requisitos da NBR IEC 60079-14 devem ser considerados; 

2. Para dispositivos que não estejam em conformidade com os requisitos de carga eletrostática da                            
NBR IEC 60079-0 e da NBR IEC 60079-26, devido à sua construção, as cargas eletrostáticas devem ser 
evitadas; 

3. Os transmissores usados e os displays digitais, se utilizados, devem ser fornecidos com o seu próprio 
Certificado de Conformidade. As condições de instalação, os valores de conexão elétrica, a classe de 
temperatura, as temperaturas máximas de superfície dos dispositivos para o uso em atmosferas explosivas de 
poeiras e a temperatura ambiente admissível devem ser tomadas e consideradas a partir do correspondente 
Certificado de Conformidade; 

4. Se o fluxo de calor reverso, oriundo do processo, fizer com que exceda a temperatura ambiente admissível do 
transmissor, ou do mostrador digital ou do invólucro externo, o mesmo não pode ser permitido. Tal efeito deve 
se evitado por um isolamento térmico adequado ou um comprimento adequado do pescoço do tubo; 

5. No caso de uma espessura de parede inferior a 1 mm, o dispositivo pode ficar exposto a condições 
ambientais que podem afetar negativamente a parede divisória. Um poço com uma espessura mínima 
adequada de parede pode ser usado; 

6. Usando um poço/tubo, o dispositivo deve ser construído de uma forma que permita uma instalação que 
resulte em uma junta estanque (IP67) ou uma junta à prova de explosão (NBR IEC 60079-1) na direção da 
área de menor risco; 

7. Os circuitos de um termopar multiponto coaxial devem ser considerados como ligados devido à sua 
construção. Uma análise específica deve ser feita para o uso seguro. Uma avaliação adicional como um 
sistema intrinsecamente seguro deve ser feita (p.ex., ligação de vários circuitos de transmissores diferentes, 
etc.); 

8. Para a utilização de invólucros, estes devem possuir seus próprios Certificados de Conformidade ou devem 
obedecer aos seguintes requisitos mínimos: pelo menos IP20 (IP65 para poeira). Caixas com ligas de metais 
leves devem atender às cláusulas correspondentes das normas aplicáveis. Invólucros não-metálicos ou 
pintados devem, ainda, atender aos requisitos eletrostáticos das normas aplicáveis ou ter uma advertência 
correspondente; 

9. As faixas de pressão e de temperatura do lado da conexão devem estar entre 0,8 e 1,1 bar e -20 °C e +60 °C. 
Fora destes limites este Certificado serve apenas como uma referência. Ensaios adicionais para aplicações 
especiais são recomendados; 

 
c) Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes de instalações elétricas para 

atmosferas explosivas; 
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d) As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de 
responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas 
vigentes e com as recomendações do fabricante; 

 
e) A marcação deve ser feita de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-0:2013 e deve ser colocada na superfície 

externa do equipamento, em local facilmente visível, sendo a mesma legível, durável, indelével e resistente a 
possível corrosão química; 

 
f) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação; 
 
g) Esta certificação refere-se única e exclusivamente aos requisitos de avaliação da conformidade para 

equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, não abrangendo outros regulamentos eventualmente 
aplicáveis ao produto; 

 
   h) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do 

Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante.  
 É válido apenas para os equipamentos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a 

utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada 
nesta certificação, sem a prévia autorização da IEx, invalida este Certificado; 

 
i) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis 

não conformidades de acordo com as orientações da Associação IEx Certificações e previstas no RAC específico 
da portaria N° 179:2010 / Equipamentos Elétricos e Eletrônicos para Atmosferas Explosivas. 

 Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o 
banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. 

 
 
 
Histórico de revisões: 
 

Revisão Data Descrição 

0 04/04/2011 Emissão inicial 

1 17/05/2012 Atualização para a Portaria Inmetro 179:2010; atualização do nome do Organismo de Certificação que 
passou a ser Associação IEx Certificações; atualização dos documentos de certificação e transferência 
dos mesmos para o relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex No. 175.026.11A(79); 
atualização da marcação, da descrição do produto e inclusão dos relatórios originais do TÜV NORD. 

2 06/02/2014 Inclusão de nova unidade fabril e atualização da etiqueta de marcação. 

3 15/05/2015 Recertificação. 

 
 
Proposta: 14.0.175.026.11/R3, 14.0.175.346.13 e 14.0.175.107.15 
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