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Utilização convencional 

Os produtos só devem ser utilizados para os casos de aplicação previstos no catálogo na documentação técnica 
e apenas com os componentes recomendados ou autorizados.  
Esta documentação inclui marcas registadas e não registadas. Todas as marcas são propriedade dos respetivos 
proprietários. A utilização desta documentação não constitui uma licença ou qualquer outro direito de usar o 
nome, o logótipo e/ou o rótulo. 
Esta documentação está sujeita aos direitos de autor da Honeywell. Os conteúdos não podem ser copiados, 
publicados, adaptados, distribuídos, transmitidos, vendidos ou alterados sem consentimento expresso, por 
escrito, da parte da Honeywell.  
As informações incluídas são fornecidas sem nenhum tipo de garantia. 

Indicações de segurança 

Esta documentação contém as informações necessárias para a utilização adequada dos produtos aqui descritos. 

O funcionamento perfeito e seguro dos produtos pressupõe transporte adequado, armazenamento adequado, 
instalação e montagem bem como um manuseamento cuidadoso. 
No âmbito das instruções relativas à segurança nesta documentação ou no produto em si, são consideradas 
pessoal qualificado as pessoas que, 

 enquanto equipa do projeto, estão familiarizadas com as normas de segurança dos sistemas de deteção e 
extinção de incêndios, incluindo os componentes associados. 

 enquanto pessoal de manutenção, foram treinados para o manuseamento de sistemas de deteção e extinção 
de incêndios e que conhecem o conteúdo deste manual relativo ao funcionamento. 

 enquanto pessoal de manutenção especializado e pessoal do serviço de assistência técnica, possuem a 
formação necessária para a instalação/reparação de sistemas de deteção e extinção de incêndios, incluindo 
os componentes associados, ou têm permissão para colocar em funcionamento, ligar à terra ou identificar 
circuitos e dispositivos/sistemas, de acordo com os padrões da tecnologia de segurança. 

Símbolos 

A instruções que se seguem servem, por um lado, para a segurança individual e, por outro, para a segurança 
dos produtos descritos ou dos dispositivos conectados em caso de danos. 
As instruções de segurança e os avisos para evitar perigos para a vida e saúde dos utilizadores ou do pessoal 
da manutenção ou para prevenir danos materiais, são destacadas neste manual através dos símbolos aqui 
definidos. No âmbito do próprio manual, os símbolos utilizados têm o seguinte significado: 
 

 

Aviso - É possível a ocorrência de lesões graves, morte ou danos materiais substanciais, se não 
forem tomadas as devidas precauções. 

  

 

Dica - Uma informação importante sobre o produto ou uma parte do manual à qual deve ter-se 
especial atenção. 

  

§
 

Normas e diretivas - Instruções e requisitos de acordo com as diretivas nacionais e locais e 
normas a aplicar. 

  

Desmontagem 

 

O dispositivo elétrico e eletrónico é retirado pelo fabricante após a desmontagem em conformidade 
com a Diretiva 2002/96/CE (WEEE) para a eliminação adequada! 
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1 Geral / Aplicação 
Esta informação técnica descreve a instalação e o funcionamento de detetores automáticos de incêndio da  
série IQ8Quad Ex (i), alarmes manuais IQ8MCP Ex (i) e MCP Standard Ex (i), bem como de barreiras Ex  
(Peça n.º 764744 e 804744) em áreas potencialmente explosivas. 
 
As informações e especificações técnicas desta documentação permitem aos técnicos de manutenção 
experientes montar e instalar os dispositivos de forma rápida e segura. Serão providenciados os conhecimentos 
e as competências para essa qualificação.  
 

 

Antes do início de qualquer trabalho, é necessário ler atentamente e compreender este manual. A 
base para um planeamento e uma instalação adequados e um trabalho seguro é o cumprimento de 
todas as indicações de segurança e instruções de manuseamento especificadas neste manual, bem 
como um Sistema de deteção de incêndios corretamente planeado, de acordo com as normas e 
diretivas em vigor. 

 
 
 

 

 Para o planeamento, colocação em funcionamento e manutenção do sistema de deteção de 
incêndio, observar a respetiva documentação válida do dispositivo utilizado.  

 O pessoal responsável pela construção e assistência técnica tem de possuir a formação 
necessária para a reparação de tais equipamentos ou ter permissão para colocar em 
funcionamento, ligar à terra ou identificar circuitos e dispositivos/sistemas de acordo com os 
padrões da tecnologia de segurança, especialmente em áreas potencialmente explosivas. 

 Siga as instruções especiais para o operador! Estas estão enumeradas em cada um dos capítulos. 

 
Informações adicionais e atuais 
As características de desempenho, os dados e as especificações do produto descritos nesta 
documentação correspondem à data de emissão deste documento (ver data na página de rosto) e 
podem, eventualmente, diferir das informações aqui mencionadas, devido a alterações no produto 
e/ou a normas e diretivas modificadas na execução do projeto, na instalação e na colocação em 
funcionamento. 
 
As informações atualizadas e as declarações de conformidade estão disponíveis para comparação 
na página da internet www.esser-systems.com. 
 
A esserbus® e a essernet® são marcas registadas na Alemanha. 
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2 Normas e diretivas 

Na instalação e operação de sistemas de deteção de incêndio, devem ser respeitadas as normas e diretivas em 
vigor, bem como as boas práticas de engenharia. As boas práticas de engenharia podem ser dispensadas desde 
que seja garantida a mesma segurança de alguma outra forma. A menos que os sistemas tenham de 
corresponder às regras de engenharia de segurança válidas na Comunidade, devido aos regulamentos da 
Comunidade Europeia, isto é determinante.  
Na Alemanha supõe-se o cumprimento das boas práticas de engenharia ou das regras de engenharia de 
segurança válidas na Comunidade Europeia, se tiverem sido respeitadas as normas técnicas da Associação 
Alemã de Engenheiros Eletrotécnicos (VDE). O cumprimento das boas práticas de engenharia ou das regras de 
engenharia de segurança válidas na Comunidade Europeia também se supõe se tiverem sido cumpridas as 
normas técnicas de um organismo comparável na Comunidade Europeia aprovadas em conformidade com a 
Diretiva de Baixa Tensão. O mesmo se aplica à aplicação de outras diretivas aplicáveis ao produto, como por 
exemplo, a Diretiva EMC e o Regulamento para produtos de construção. 
 
Exemplos das normas - Resumo não exaustivo: 

 Normas da série DIN EN 54”Sistemas de deteção de incêndio”. 

 Normas da série DIN VDE 0100, em particular a DIN EN 0100-410 “Instalação de sistemas de potência 
com tensões nominais inferiores a 1000 volts”, DIN VDE 100-718, Construção de instalações de baixa 
tensão – Requisitos para instalações industriais, salas e sistemas de um determinado tipo, instalações para 
multidões e DIN VDE 0105-100 “Funcionamento de instalações elétricas: especificações gerais”.  

 Normas da série DIN EN 62305 ou DIN VDE 0185-305, em particular a  
DIN VDE 0185-305-1 “Sistema de para-raios: princípios gerais. DIN VDE 0185-305-2 “Gestão de riscos”, 
DIN VDE 0185-305-3 “Proteção de instalações e pessoas” e DIN VDE 0185-305-4 “Sistemas elétricos e 
eletrónicos dentro de instalações”. 

 DIN VDE 0701-1 “Reparação, modificações e verificação de dispositivos elétricos: requisitos gerais”. 

 Normas da série DlN VDE 0800, em particular a DIN VDE 0800-1 “Conceitos, requisitos e verificações 
gerais para a segurança de sistemas e dispositivos”, DIN VDE 0800-2 “Telecomunicações, ligação à terra e 
continuidade elétrica”, DIN VDE 0800-174-2 “Tecnologia de informação - Instalação de cablagem de 
comunicação: Planeamento e práticas de instalação em edifícios“. 

 DIN VDE 0815 “Cabos e fios de instalação para sistemas de telecomunicações e processamento de 
informações“. 

 Normas da série DIN VDE 0833 Sistemas de deteção de incêndio, furto e roubo, em particular a DIN VDE 0833-1 
“Especificações gerais”, DIN VDE 0833-2 “Especificações para Sistemas de deteção de incêndio”,  
DIN VDE 0833-3 “Especificações para sistemas de deteção de furto ou roubo” e DIN VDE 0833-4 
“Especificações para sistemas de alarme por voz em caso de incêndio”. 

 Normas da série DIN VDE 0845, em particular a DIN VDE 0845-1 “Proteção de sistemas de telecomunicações 
contra os raios, cargas estáticas e picos de tensão provenientes de instalações elétricas; medidas contra 
picos de tensão“. 

 DIN 14675 Sistemas de deteção de incêndio - Construção e operação. 

 

 

 Estas boas práticas de engenharia devem ser respeitadas dentro da Comunidade Europeia (UE).  

 Dependendo da localização, respeitar também os requisitos nacionais/regionais de 
determinadas organizações (por exemplo, bombeiros e as autoridades competentes)! 

 Noutros países/países fora da Europa (por exemplo EUA: requisitos da NFPA e da UL) é 
necessário respeitar as norma, diretivas e leis específicas do país. 
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Além disso, na Alemanha, devem ser ainda aplicados requisitos adicionais, como as diretivas da VdS 
Schadenverhütung GmbH (VdS): 

 VdS 2046 Normas de segurança para instalações elétricas até 1000 volts. 

 VdS 2015 Diretivas para evitar para a prevenção de perdas em aparelhos e instalações elétricos. 

 VdS 2095 Planeamento e montagem de sistemas de deteção de incêndio. 

 VdS 2833 Medidas de proteção contra picos de tensão para sistemas de alarme. 

 Caso os regulamentos de construção exijam o LAR (Regime de Construção) dos países. 
 
A Diretiva Europeia ATEX atual é válida na europa para todas as instalações industriais. 

Nomas específicas relevantes para a ATEX - Resumo não exaustivo: 
 DIN VDE 0166 - Instalações elétricas e seus equipamentos em áreas potencialmente explosivas. 
 DIN EN 1127 - 1 - Atmosferas potencialmente explosivas - Proteção contra explosões. 
 EN 60079 - 0 - Equipamento elétrico para ambientes com gases explosivos, requisitos gerais. 
 EN 60079 - 10 - Equipamento elétrico para ambientes com gases explosivos, classificação das áreas 

potencialmente explosivas. 
 EN 60079 - 11 - Ambientes potencialmente explosivos - Proteção do equipamento por segurança intrínseca “i”. 
 EN 60079 - 14 - Equipamento elétrico para ambientes com gases explosivos, instalações elétricas em 

ambientes com gases explosivos. 
 EN 60079 - 17 - Equipamento elétrico para ambientes com gases explosivos, inspeção e manutenção de 

instalações elétricas em ambientes potencialmente explosivos. 
 EN 60079 - 25 - Equipamento elétrico para ambientes com gases explosivos - Sistemas de segurança intrínseca. 
 BetrSichV (Regulamento alemão de segurança operacional). 
 BGR 104 (regras de proteção contra explosões) - Conjunto de regras técnicas para prevenção de riscos 

devido a ambientes potencialmente explosivaos com conjunto de exemplos de classificação por zonas dos 
ambientes potencialmente explosivas. 

 BGR 132 - Diretivas para prevenção de riscos de explosão devido a cargas eletrostáticas. Substituição para: 
TRBS 2153 (Regras técnicas para segurança operacional) - Prevenção de riscos de explosão devido a 
cargas eletrostáticas. 

 ExVo (Regulamento alemão de proteção contra explosões). 
 

 
 
 
 

§
 

As normas e diretrizes apresentadas neste documento referem-se principalmente às versões 
atualmente válidas. 
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3 Detetores automáticos de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) 
Utilização 
Detetores automáticos pontuais sem seccionador para utilização em áreas potencialmente explosivas. 
Estes detetores de incêndio com o tipo de proteção “segurança intrínseca” apresentados são operados de acordo 
com a categoria de equipamento IIG, através do acoplador esserbus® e da barreira Ex (Peça n.º 764744) ou, em 
alternativa, como um ponto, diretamente com barreira Ex (Peça n.º 804744) no circuito fechado da central de 
deteção de incêndios da ESSER, nas áreas das zonas 1 e 2 até ao grupo de explosividade IIC T4 inclusive. 
 
 

 

Notas sobre o grau de proteção IP, montagem/local de montagem e limpeza 

 O grau de proteção IP a ser alcançado depende, em grande parte, da instalação/montagem 
adequada do detetor automático de incêndio ou da base do detetor. A montagem do detetor e da 
base do detetor deve ser realizada exclusivamente em espaços interiores. 

 A montagem no exterior não é permitida. 
 A instalação adequada é importante para a segurança. Portanto, certifique-se sem falta, de que é 

realizado um grau de proteção IP adequado no local de instalação (condições ambientais) 2).  
 Os graus de proteção IP apresentados nos dados técnicos referem-se sempre à base do detetor, 

incluindo o detetor instalado. 
 Nos trabalhos de montagem e desmontagem de detetores, desligue principalmente a tensão de 

grupo do respetivo grupo! 
 Para o período de manutenção, tenha em atenção as respetivas condições ambientais (seco, 

limpo, bem monitorizado). 
 Evite trabalhos em áreas potencialmente explosivas que comprometam de forma sistemática as 

funções de proteção importantes para a segurança! 
 A caixa do detetor é composta por plástico não condutor. A criação de faíscas devido a cargas 

eletrostáticas deve ser evitada tomando as precauções adequadas durante a operação. A 
limpeza da caixa do detetor só pode ser efetuada com um pano húmido. 

 
 

Fontes de alarmes falsos 

Detetor de fumo Aerossóis com partículas visíveis, como por exemplo, fumo de cigarro, vapor de água ou 
depósitos de pó. 

Detetor de calor Aquecimento súbito muito forte, como por exemplo, devido a ventiladores de ar quente ou 
vapores quentes, por exemplo, em cozinhas ou em máquinas ou grandes oscilações de 
temperatura em pouco tempo. 

 
 
 

2) EN 60079-11:2012 

Os dispositivos devem ser fornecidos com uma caixa, que corresponda ao grau de proteção IP 20 ou superior, 
segundo a IEC 60529, de acordo com o uso a que se destina e com as condições ambientais. 
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3.1 Dados técnicos 
Dados gerais do detetor (segundo a ATEX) 
Tensão máxima de entrada (Ui) :  21 V CC 
Corrente máxima de entrada (Ii) : 252 mA 
Corrente máxima de saída (Io) :  10 mA 
Capacidade interna máxima (Ci) : 1 nF 
Temperatura ambiente (Ta) :  - 20 °C ... + 70 °C 3) 
Número do 
certificado de exame CE de tipo  : TÜV 09 ATEX 554910 
Categoria  : II 2G (com barreira Ex, Peça n° 764744 e 804744) 
Proteção contra explosões  : Ex ib II  T4 Gb 
Especificação  : EN 60079-0:2012 + A11:2013 / -11:2012 / -25:2010 

 

Identificação do detetor segundo a ATEX 

 
Fig. 1: Exemplo de identificação  IQ8Quad Ex (i) 803371.EX 

 

Dados gerais do detetor (não ATEX) 

Tensão de operação: : 8 V CC ... 42 V CC 
Tipo de sensor  Térmico*1 Fumo*2 
Área monitorizada : máx. 30 m² máx. 110 m² 
Altura monitorizada : máx. 7,5 m máx. 12 m 
Indicação de alarme :  LED vermelho intermitente 
Velocidade do ar : 0 ... 25,4 m/s 
Temperatura de armazenagem : -25 °C ... +75 °C 
Humidade do ar :  95 % de humidade relativa (sem condensação) 
Grau de proteção : IP 43 (com base + opção) 
Material : ABS 
Cor : branco (semelhante a RAL 9010) 
Peso : aprox. 110 g 
Dimensões (com base) : Ø 117 mm, A = 62 mm 
 
*3) Temperatura ambiente segundo a ATEX 
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Dados específicos do detetor não ATEX 

Detetores de diferencial térmico 803271.EX *1 / 803271.EX.F0 *1 / 803271.EX.NU *1 

Corrente de repouso @ 19 V CC : 40 A 
Temperatura de aplicação : -20 °C ... +50 °C 4) 
Especificação  : EN 54-5 A1R: 2000 / A1 : 2002 
Homologação VdS : G 209223 
Declaração de desempenho :  DoP-20913130701 
 

Detetores óticos de fumo 803371.EX *2 / 803371.EX.F0 *2 / 803371.EX.NU *2 / 803371.EX.IN *2 

Corrente de repouso @ 19 V CC : 50 A 
Temperatura de aplicação : -20 °C ... +70 °C 4) 
Especificação  : EN 54-7: 2006 
Homologação VdS : G 209224 
Declaração de desempenho  : DoP-20914130701 
 

Detetores de sensor múltiplo O2T 803374.EX *2 / 803374.EX.F0 *2 / 803374.EX.NU *2 / 803374.EX.IN *2 

Corrente de repouso @ 19 V CC : 60 A 
Temperatura de aplicação : -20 °C ... +65 °C 4) 
Especificação  : EN 54-7: 2006 / -5 B : 2000 / A1 : 2002 5), CEA 4021 
Homologação VdS : G 209225 
Declaração de desempenho : DoP-20915130701 
 
 

 

 Todos os valores são referentes a uma temperatura ambiente de 25 °C. 

 A capacidade de alimentação elétrica de emergência necessária para a Central de deteção de 
incêndios é determinada com as ferramentas do software de programação 8000 ou por cálculo 
em www.esser-systems.com. 

 

Marcação CE segundo o Regulamento para produtos de construção (CPR) 

 

 
 
4) Temperatura de aplicação para tipos de detetores de incêndio para planeamento e execuções de projetos específicos. 
5) Exceto "80337x.EX.F0" e "80337x.EX.NU" 



Informações obrigatórias para dispositivos Ex (i) 

 

10  TI 798920.EU.PT / 01.17 

3.2 Bases de detetor para detetores automáticos de incêndio da  
série IQ8Quad Ex (i) 

Utilização 

Bases de detetor para utilização em áreas potencialmente explosivas para receção de detetores automáticos de 
incêndio da série IQ8Quad Ex (i).  

Montagem 

Os detetores de incêndio são colocados diretamente nas bases de detetor (Peça n.º 805590, 805590.NU, 895590.IN). 

Peça n° Acessórios 

805570 Grau de proteção IP 42 para base de detetor IQ8Quad, plano 

805571 Caixa embutida para base de detetor IQ8Quad  

805572.50 IP 43 adaptador de base aP para zonas húmidas para base de detetor IQ8Quad  

805573 Grau de proteção IP 43 para base de detetor IQ8Quad, profundo 

805574 Anel de cobertura com ilhós de fixação incluídos 

805576 
Campo de etiqueta para base de detetor IQ8Quad 
por exemplo, para identificar o número do grupo/detetor 

 
 

Dados técnicos 

Temperatura ambiente : -20 °C ... +72 °C 

Temperatura de armazenagem : -25 °C ... +75 °C 

Humidade do ar :  95 % de humidade relativa (sem condensação) 

Grau de proteção : IP 42 (com detetor e opção 805570) 

  IP 43 (com detetor e opção 805572.50 ou 805573) 

Material : ABS 

Cor : branco (semelhante a RAL 9010) 

Peso : aprox. 60 g 

Dimensões (com detetor) : Ø 117 mm, A = 62 mm 
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3.3 Manutenção do detetor automático de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) 
De acordo com as normas DIN VDE 0833-1/-2, DIN 14675, VdS 2095 e EN 60079-17 (inspeção e manutenção 
de sistemas com gases explosivos) e com as normas locais e nacionais, os sistemas de deteção de incêndio e 
os seus componentes devem ser sujeitos a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. 
 
Testar o detetor de fumo apenas com o dispositivo de teste do detetor de fumo (Peça n° 805582 / 805550 / 805551) 
e gás de teste (Peça n° 805552)! 
Testar o detetor de calor apenas com o dispositivo de teste do detetor de calor (Peça n° 060429 / 805550 / 805551)! 
 
Documentar o início e a conclusão dos trabalhos de manutenção. 
 
 
 

 

 Por norma, os dispositivos de teste não estão aprovados para utilização em áreas com perigo de 
explosão! Como tal, antes de utilizar os dispositivos de teste, é essencial solicitar um documento 
de autorização (licença de fogo) para o operador. 

 Garantir a ausência de atmosfera explosiva durante o período de manutenção.  

 O isolamento entre os condutores e a blindagem do cabo deve passar num teste de isolamento 
de 500 V CC. Ao ligar a blindagem dos cabos, verificar na base do detetor, se são mantidas as linhas 
de fuga e distâncias de isolamento no ar necessárias entre as componentes de condução nuas!  

 Os fios flexíveis devem ser sempre protegidos com terminais! 

 Advertências especiais para uma operação segura: 
Risco de descarga eletrostática – Limpar o detetor de incêndio apenas com um pano húmido! Se 
necessário, o operador do sistema deve colocar as instruções de limpeza nas imediações do 
detetor de incêndio! 

 Utilizar sempre detetores de incêndio - mesmo durante a instalação e manutenção fora da área com 
perigo de explosão – com as barreiras de proteção contra explosões disponibilizadas para o efeito!  
Assim, evitam-se danos em componentes críticos para a segurança, causados por falhas nos 
detetores de incêndio ligados. 
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4 Alarmes de incêndio manuais MCP Standard Ex (i) e 
IQ8MCP Ex (i) 

Utilização 

Alarmes de incêndio manuais MCP Standard Ex (i) e os IQ8MCP Ex (i) endereçáveis para utilização em áreas 
potencialmente explosivas. Estes alarmes de incêndio manuais com o tipo de proteção “segurança intrínseca” 
são operados, de acordo com a categoria de equipamento II 2G, através do acoplador esserbus® e da barreira 
Ex (Peça n.º 764744) ou, em alternativa, exclusivamente a série IQ8MCP Ex (i), como um ponto, diretamente 
com barreira Ex (Peça n.º 804744) no circuito fechado da central de deteção de incêndios da ESSER, nas áreas 
das zonas 1 e 2 até ao grupo de explosividade IIC T4 inclusive. 
 

 MCP Standard Ex (i) IQ8MCP Ex (i) 

Tipo B 804920.EX 804924.EX 
Tipo A 804960.EX 804961.EX 

 
 
 

 

Notas sobre o grau de proteção IP, montagem/local de montagem e limpeza 

 O grau de proteção IP a ser alcançado depende, em grande parte, da instalação/montagem 
adequada do alarme de incêndio manual. A montagem do detetor deve ser realizada 
exclusivamente em espaços interiores.  

 A montagem no exterior não é permitida. 

 A instalação adequada é importante para a segurança. Portanto, certifique-se sem falta, de que é 
realizado um grau de proteção IP adequado no local de instalação (condições ambientais) 2). 

 Nos trabalhos de montagem e desmontagem de detetores, desligue principalmente a tensão de 
grupo do respetivo grupo! 

 Para o período de manutenção, tenha em atenção as respetivas condições ambientais  
(seco, limpo, bem monitorizado). 

 Evite trabalhos em áreas potencialmente explosivas que comprometam de forma sistemática as 
funções de proteção importantes para a segurança! 

 Advertências especiais para uma operação segura: 
Risco de descarga eletrostática – Limpar o alarme de incêndio manual apenas com um pano 
húmido! Se necessário, o operador do sistema deve colocar a instruções de limpeza nas 
imediações do alarme de incêndio manual! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) EN 60079-11:2012 

Os dispositivos devem ser fornecidos com uma caixa, que corresponda ao grau de proteção IP 20 ou superior, 
segundo a IEC 60529, de acordo com o uso a que se destina e com as condições ambientais. 
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4.1 Dados técnicos 

Dados gerais do detetor segundo a ATEX 

  804920.EX 
804960.EX 

804924.EX 
804961.EX 

Corrente máxima 
de entrada (Ui) : 21 V CC 

Corrente máxima de entrada (Ii) : 252 mA 

Corrente máxima de saída (Io) : --- 10 mA 

Capacidade interna máxima (Ci) : --- 1 nF 

Temperatura 
ambiente (Ta) : - 20 °C ... + 70 °C 

Número do certificado de 
exame CE de tipo : TÜV 14 ATEX 1508606) TÜV 14 ATEX 1507896) 

Categoria : II 2G (com barreira Ex, Peça n° 764744/804744) 

Proteção contra explosões : Ex ib IIC T4 Gb 

Especificação : EN 60079-0:2012 +  
A11:2013/-11:2012 

EN 60079-0:2012 +  
A11:2013/-11:2012/-25:2010 

6) 
Ver advertências especiais para uma operação segura no capítulo 4.2! 

 

Identificação do detetor segundo a ATEX 

 
Fig. 2: Exemplo de identificação do detetor IQ8MCP Ex (i) 

 
 

 

 

Fig. 3: Exemplo de placa de características IQ8MCP Ex (i) Fig. 4: Marcação CE segundo o Regulamento para produtos de 
 construção (CPR) 
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Dados específicos do detetor (não ATEX) 

  804920.EX 804924.EX 
Tensão de operação : 8 V CC ... 30 V CC 8 V CC ... 42 V CC 
Carga de contacto S2 : máx. 30 V CC / 1 A --- 
Corrente de repouso : --- aprox. 45 µA @ 19 V CC 
Corrente de alarme : aprox. 9 mA @ 19 V CC aprox. 9 mA @ 19 V CC, pulsada 
Indicação de funcionamento : --- LED, verde 
Indicação de alarme : LED, vermelho LED, vermelho 
Terminais de ligação : máx. 2,5 mm² (AWG 26-14) 
Temperatura de aplicação : -20 °C ... +70 °C 
Temperatura de armazenagem : -30 °C ... +75 °C 
Grau de proteção : IP 44 

IP 55 (com manga protetora) 
Caixa : Plástico- PC ASA 
Cor : vermelho (semelhante RAL 3020) 
Peso : aprox. 236 g (com caixa) 
Dimensões MCP (L x A x P) : 133 x 133 x 36 (mm) 
Especificação : EN 54-11: 2001 + A1:2005, tipo B 
Homologação VdS : G 214113 G 214114 
Declaração de desempenho : DoP‐21417141219 DoP-21418141219 

 

  804960.EX 804961.EX  
Tensão de operação : 8 V CC ... 30 V CC 8 V CC ... 42 V CC 
Corrente de repouso : --- aprox. 45 μA @ 19 V CC 
Corrente de alarme : aprox. 9 mA @ 9 V CC aprox. 9 mA @ 19 V CC, pulsada 
 

 --- 
aprox. 18 mA @ modo de 

emergência 
Indicação de alarme : LED vermelho e bandeira amarela 
Indicação de funcionamento : --- LED verde 
Terminais de ligação : máx. 1,5 mm² (AWG 30-14) 
Temperatura de aplicação : -20 °C ... +70 °C 
Temperatura de 
armazenagem : -30 °C ... +75 °C 
Grau de proteção : IP 44 
Caixa : Plástico PC/ASA 
Cor : vermelho (semelhante RAL 3020) 
Peso : ca. 255 g 
Dimensões MCP (L x A x P) : 88 x 88 x 27 (mm) 
Dimensões com caixa de 
montagem incluída : 88 x 88 x 63 (mm) 
Especificação : EN 54-11:2001 + A1:2005, tipo A 
Homologação VdS : G 214115 G 214116 
Declaração de desempenho : DoP‐21415141219 DoP‐21416141219 
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4.2 Manutenção dos alarmes de incêndio manuais MCP Ex (i) 
De acordo com as normas DIN VDE 0833-1/-2, DIN 14675, VdS 2095 e EN 60079-17 (inspeção e manutenção 
de sistemas com gases explosivos) e com as normas locais e nacionais, os sistemas de deteção de incêndio e 
os seus componentes devem ser sujeitos a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. 
 
Garantir a ausência de atmosfera explosiva durante o período de manutenção. 
 
Documentar o início e a conclusão dos trabalhos de manutenção. 
 
 
 

 

 O isolamento entre os condutores e a blindagem do cabo deve passar num teste de isolamento 
de 500 V CC. 
Ao ligar a blindagem dos cabos, verificar no alarme de incêndio manual, se são mantidas as linhas 
de fuga e distâncias de isolamento no ar necessárias entre as componentes de condução nuas! 

 Os fios flexíveis devem ser sempre protegidos com terminais! 

 Advertências especiais para uma operação segura: 
Risco de descarga eletrostática – Limpar o alarme de incêndio manual apenas com um pano húmido! 
Se necessário, o operador do sistema deve colocar as instruções de limpeza nas imediações do 
alarme de incêndio manual! 

 Utilizar sempre alarmes de incêndio manuais - mesmo durante a instalação e manutenção fora da 
área com perigo de explosão – com as barreiras de proteção contra explosões disponibilizadas 
para o efeito! 
Assim, evitam-se danos em componentes críticos para a segurança, causados por falhas nos 
alarmes de incêndio manuais ligados. 
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5 Barreiras de proteção contra explosões 
Utilização 

As barreiras Ex (Peça n.º. 764744 ≙ barreiras Zener, não livres de potencial) e (Peça n.º. 804744 ≙ livres de 
potencial) são utilizados para a instalação de grupos Ex (i) em conjunto com detetores de incêndio da  
série IQ8Quad Ex (i), IQ8MCP Ex (i) MCP Standard Ex (i). As barreiras separam circuitos intrinsecamente 
seguros e circuitos não intrinsecamente seguros antes da área potencialmente explosiva a monitorizar  
(área potencialmente explosiva).  
 
 

Peça n° Acessórios 

764752 Caixa (IP 66) para um máximo de 10 barreiras (Peça n.º 764744) ou 8 barreiras  
(Peça n.º 804744) incluindo terminais de ligação equipotencial 

764754 Conexão d cabo (azul) para caixa (Peça n.º 764752) 

764745 Bloco de isolamento e montagem para barreira (Peça n.º 764744) 
Necessário, quando a compensação do potencial não é feita pela barra C 

 
 

 

 Observar o cálculo de segurança dos dispositivos! 

 Nestas barreiras, dependendo das instruções de instalação e das condições-limite na área 
potencialmente explosiva da zona 1, é possível ligar grupos de detetores de incêndio das séries 
IQ8Quad Ex (i), IQ8MCP Ex (i) e MCP Standard Ex (i), respetivamente. 

 Observar os limites do sistema dos dispositivos!  

 
 
 

5.1 Instruções de montagem 
 Observar as classificações de categorias, grupos e temperaturas. 

 Considerar os limites do sistema, o número máximo de detetores e os parâmetros dos cabos. 

 Observar as instruções de instalação e funcionamento dos detetores. 

 Utilizar cabos de telecomunicações I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm ou similares com uma marcação especial ou 
cabos de alarme de incêndio! Ligando a blindagem dos cabos, as linhas de sinal ficam protegidas contra 
interferências. 

 Respeitar as temperaturas ambiente e de aplicação dos tipos de detetores utilizados. 

 Não é permitida a montagem de detetores em áreas com benzeno, ácido acético e atmosferas contendo 
esteres, porque as caixas de plástico ABS não são resistente a estas substâncias. 

 As áreas seguras e intrinsecamente seguras são isoladas galvanicamente entre si através da barreira Ex 
(Peça n° 804744), não sendo necessária a ligação à barra de ligação equipotencial. 

 Ligar a blindagem do cabo da área intrinsecamente segura à barra de ligação equipotencial da respetiva  
área potencialmente explosiva. 
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 A barreira Ex (Peça n° 764.744) tem de ser ligada à barra de ligação equipotencial da área potencialmente 
explosiva. Para tal, os cabos de ligação necessários devem cumprir os requisitos da área de instalação, assim 
como os requisitos mínimos da DIN VDE 0165 – 1 ou EN 60079 – 14: 

 
Secção transversal do cabo, mínimo 2 x 1,5 mm² Cu 

ou, em alternativa 

Secção transversal do cabo 1 x 4 mm² Cu 

 
 
 
Nos circuitos com segurança intrínseca, segundo a DIN EN 60070-14 os terminais terrestres das  
barreiras de proteção contra explosões sem isolação galvânica (por exemplo, barreiras Zener) têm de: 
 
1. ser ligados pelo trajeto mais curto possível ao sistema de compensação de potencial ou 
 
2. em sistemas, num ponto de ligação à terra com elevada fiabilidade, para que a impedância do ponto de 

conexão ao ponto de ligação à terra do sistema de alta voltagem seja de menos de 1 Ω. Isto é possível, 
ligando uma barra de aterramento da sala de controlo ou utilizando uma haste de terra à parte. O condutor 
utilizado deve estar isolado, para evitar a interferências na ligação à terra devido a correntes de falhas, que 
fluem nas partes metálicas, com as quais o condutor poderia entrar em contacto (por exemplo, a moldura do 
painel de controlo). Em locais com alto risco de danos este também tem de estar protegido. 

 

 Todos os potenciais de terra têm de ser idênticos. 
Eventualmente, será necessária uma compensação do potencial. 

 Tomar as medidas adequadas para a proteção contra a carga eletrostática. 
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5.2 Dados técnicos 

  764744 7) 804744 

Certificado de exame CE de tipo : BAS 01 ATEX 7005 BAS 00 ATEX 7087 

Proteção contra explosões : II (1) G [Ex ia] IIC II (1) G [Ex ia Ga] IIC 

Designação do tipo do fabricante : Z 969 KFD0-CS-Ex1.56 

Tensão nominal : UN = 19,24 V UN = 42 V 

Capacidade interna máxima (efeito externo)  -- Ci = 5,64 nF 

Resistência interna total : Ri = 86,13  -- 

Tensão máxima em circuito Ex (i) : U0 = 19,24 V U0 = 21 V 

Corrente máxima de curto circuito no circuito Ex (i) : I0 = 224 mA I0 = 252 mA 

Potência máxima de saída em circuito Ex (i) : P0= 1,08 W P0 = 1,323 W 

Capacidade máxima em circuito Ex (i) : IIC / C0 = 248 nF IIC / C0 = 182 nF 

Indutância máxima em circuito Ex (i) : IIC / L0 = 700 µH IIC / L0 = 560 µH 

Capacidade máxima em circuito Ex (i) : IIB / C0 = 1,52 μF IIB / C0 = 1,264 µF 

Indutância máxima em circuito Ex (i) : IIB / L0 = 2,83 mH IIB / L0 = 2,24 mH 

Capacidade máxima em circuito Ex (i) : IIA / C0 = 6,03 μF IIA / C0 = 4,774 µF 

Indutância máxima em circuito Ex (i) : IIA / L0 = 5,66 mH IIA / L0 = 4,48 mH 

Tensão máxima em circuito não Ex (i) : Um = 250 V Um = 253 V 

Fusível : 80 mA -- 

Fator de carga : -- 3 

Temperatura ambiente : - 20°C ... + 60°C 

Instalável em caixa com um grau de  
proteção mínimo : IP 20 

Peso : ca. 150 g ca. 100 g 

Dimensões (L x A x P) : 12,5 x 110 x 115 mm 20 x 107 x 115 mm 

Homologação VdS : -- G 210047 

Declaração de desempenho : -- DOC-0134 

 
7) Os dados apresentados aplicam-se à operação de série da barreira Ex (Peça n.º 764744)  
 sem ligação de potencial à terra do sistema de detetores eletrónicos ligado. 
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6 Interfaces com barreiras de proteção contra explosões 

6.1 Barreira Ex (Peça n° 764744) 
Com a base de detetor IQ8Quad (Peça n.º 805590, 805590.NU) é possível ligar detetores de incêndio da série 
IQ8Quad Ex (i) com barreiras Ex (Peça n.º 764744) através do acoplador esserbus® (Peça n.º 808613.xx) como 
detetor de incêndio padrão na Central de deteção de incêndios da ESSER. Os MCP Standard Ex (i) são ligados 
à Central de deteção de incêndios da ESSER de acordo com o capítulo 6.1.2. 
 

 

Limites do sistema 

 O comprimento do cabo de um grupo  máx. 300 m  
(comprimento total do cabo a partir dos terminais de ligação do grupo de detetores). 

 Montar as barreiras (Peça n.º 764744), por exemplo, numa caixa (Peça n.º 764752) ou noutros 
locais de instalação adequados, o mais próximo possível da área potencialmente explosiva a 
monitorizar (zona 1). A ligação à terra da barreira tem de ser feita na ligação equipotencial da 
área potencialmente explosiva. 

 Número de detetores  máx. 8 detetores de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) ou  
  IQ8MCP Ex (i) por grupo. 
  máx. 10 MCP Standard Ex (i) por grupo. 

 O modo de operação “Função de duas mensagens tipo A” com detetores de incêndio da série 
IQ8Quad Ex (i) não é possível com estes componentes ou interface, se utilizar barreiras Ex 
(Peça n.º 764744). 

 

 
Fig. 5: Princípio de ligação com barreira Ex (Peça n° 764744) 

 
 Sala 1 - área potencialmente explosiva: IIC T4 
 Sala 2 - área potencialmente explosiva: IIC T2 
 Sala 3 - área segura (não é área potencialmente explosiva) 
 Central de deteção de incêndios 
 Barreira Ex (Peça n° 764744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Detetores automáticos de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) como detetores padrão 
 Assistente do circuito fechado esserbus®/esserbus® PLus 
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6.1.1 Detetores de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) 
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Fig. 6: Exemplo de ligação com barreira Ex (Peça n° 764744)  

 
 Área segura (não é área de perigo de explosão) 
 Fonte de alimentação externa 
 Acoplador esserbus® (Peça n° 808613.20) 
 Barreira Ex (Peça n° 764744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Área com perigo de explosão, Zona 1 
 Base do detetor de incêndios (Peça n.º 805590) com EOL incluído na última base 
 Barra de ligação equipotencial na área potencialmente explosiva 

Cabo de ligação: mín. 2 x 1,5 mm² Cu ou 1 x 4 mm² Cu 
 
 
Acessórios: Dependendo do tipo de acoplador ELO (Peça n° 808625) ou resistência 10 kΩ ± 5 %  
 (P70 mín. 250 mW, RTh máx. 300 K/W, filme de carbono ou filme metálico). 
 
 

 

Os acopladores são operados com isolamento galvânico (do potencial da Central de deteção de 
incêndios) através de uma fonte de alimentação externa ou do conversor de voltagem (Peça n° 
781336), com 12 V CC.  
A alimentação de tensão de 24 V CC não é permitida! 
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6.1.2 MCP Standard Ex (i)  
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Fig. 7: Exemplo de interface com barreiras Ex (Peça n.º 764744) MCP Standard Ex (i) (Peça n.º 804920.EX) 

 
 Área segura (não é área de perigo de explosão) 
 Fonte de alimentação externa 
 Acoplador esserbus® (Peça n° 808613.20) 
 Barreira Ex (Peça n° 764744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Área com perigo de explosão, Zona 1 
 MCP padrão (Peça n.º 804920) com EOL incluído no último MPC 
 Barra de ligação equipotencial na área potencialmente explosiva 

Cabo de ligação: mín. 2 x 1,5 mm² Cu ou 1 x 4 mm² Cu 
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Fig. 8: Exemplo de interface com barreiras Ex (Peça n.º 764744) MCP Standard Ex (i) (Peça n.º 804960.EX) 

 
 Área segura (não é área de perigo de explosão) 
 Fonte de alimentação externa 
 Acoplador esserbus® (Peça n° 808613.20) 
 Barreira Ex (Peça n° 764744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Área com perigo de explosão, Zona 1 
 MCP padrão (Peça n.º 804960) com EOL incluído no último MPC 
 Barra de ligação equipotencial na área potencialmente explosiva 

Cabo de ligação: mín. 2 x 1,5 mm² Cu ou 1 x 4 mm² Cu 
 
Acessórios: Dependendo do tipo de acoplador ELO (Peça n° 808625) ou resistência 10 kΩ ± 5 %  
 (P70 mín. 250 mW, RTh máx. 300 K/W, filme de carbono ou filme metálico). 
 

 

Os acopladores são operados com isolamento galvânico (do potencial da Central de deteção  
de incêndios) através de uma fonte de alimentação externa ou do conversor de voltagem  
(Peça n° 781336), com 12 V CC.  
A alimentação de tensão de 24 V CC não é permitida! 
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6.2 Barreira Ex (Peça n° 804744) 
Com a base do detetor (Peça n.º 805590, 805590.NU), através de uma barreira Ex (Peça n.º 804744), é possível 
ligar detetores de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) como ponto a um circuito fechado esserbus®/esserbus®PLus 
da Central de deteção de incêndios da ESSER, bem como a grupos dos meios de acionamento de meios de 
extinção 8010 das séries 3 e 4. Os IQ8MCP Ex (i) são ligados à Central de deteção de incêndios da ESSER de 
acordo com o capítulo 6.2.2. 

 

Limites do sistema 
 Montar as barreiras (Peça n.º 804744) na caixa (Peça n.º 764752) o mais próximo possível da 

área potencialmente explosiva a monitorizar (zona 1).  
 Número de detetores  máx. 10 detetores de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) 

   ou IQ8MCP Ex (i) por grupo. 
   máx. 10 MCP Standard Ex (i) por grupo. 

 Máx. 4 barreiras Ex por circuito fechado. 
 Entre duas barreiras Ex, instalar, pelo menos, um assistente esserbus® com seccionador. 
 Comprimento do cabo por circuito fechado  máx. 3500 m (= comprimento total). 
 Para cada barreira Ex têm de ser retirados 300 m ao comprimento do cabo.  
 Comprimento do cabo (ponto) na área potencialmente explosiva por barreira Ex  máx. 400 m. 
 Fator de carga 3 por barreira Ex (observar o programa de cálculos para fatores de carga). 

Exemplo 

Comprimento 
total do circuito 

fechado 
Barreira Ex 1 

Área com 
perigo de 

explosão 1 
Barreira Ex 2 

Área com 
perigo de 

explosão 2 

comprimento 
total restante 

3500 m - 300 m - 100 m - 300 m - 50 m = 2750 m 
 

 
Fig. 9: Princípio de interface com barreira Ex (Peça n° 804744) 

 
 Sala 1 - área potencialmente explosiva: IIC T4 
 Sala 2 - área potencialmente explosiva: IIC T2 
 Sala 3 - área segura (não é área potencialmente explosiva) 
 Central de deteção de incêndios 
 Barreira Ex (Peça n° 804744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Detetores automáticos de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) como detetores padrão 
 Assistente do circuito fechado esserbus®/esserbus® PLus 
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Fig. 10: Vista geral do sistema com barreira Ex (Peça n° 804744) 

 
 Sala 1 - zona 1, área potencialmente explosiva IIC T4 
 Sala 2 - zona 1, área potencialmente explosiva IIC T2 
 Sala 3 - área segura (não é área potencialmente explosiva) 
 Central de deteção de incêndios 
 Barreira Ex (Peça n° 804744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Detetores automáticos de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) como detetores padrão no ponto 
 MCP Standard Ex (i) no ponto 
 Assistente do circuito fechado esserbus®/esserbus® PLus 

 

6.2.1 Detetores de incêndio da série IQ8Quad Ex (i) 

 
Fig. 11: Exemplo de ligação com barreira Ex (Peça n° 804744) 

 
 Área segura (não é área de perigo de explosão) 
 Central de deteção de incêndios 
 Assistente do circuito fechado esserbus®/esserbus® PLus 
 Barreira Ex (Peça n° 804744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Área com perigo de explosão, Zona 1 
 Base do detetor de incêndios (Peça n° 805590) 
 Barra de ligação equipotencial na área potencialmente explosiva - blindagem do cabo na barra de 

ligação equipotencial 
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6.2.2 IQ8MCP Ex (i) 
 

 

Fig. 12: Exemplo de interface com barreiras Ex (Peça n.º 804744) e IQ8MCP Ex (i) (Peça n.º 804924.EX) 

 
 Área segura (não é área de perigo de explosão) 
 Central de deteção de incêndios 
 Assistente do circuito fechado esserbus®/esserbus® PLus 
 Barreira Ex (Peça n° 804744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Área com perigo de explosão, Zona 1 
 IQ8MCP (peça n° 804924.EX) 
 Barra de ligação equipotencial na área potencialmente explosiva - blindagem do cabo na barra de 

ligação equipotencial 
 
 

 

Fig. 13: Exemplo de interface com barreiras Ex (Peça n.º 804744) e IQ8MCP Ex (i) (Peça n° 804961.EX) 

 
 Área segura (não é área de perigo de explosão) 
 Central de deteção de incêndios 
 Assistente do circuito fechado esserbus®/esserbus® PLus 
 Barreira Ex (Peça n° 804744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Área com perigo de explosão, Zona 1 
 IQ8MCP (Peça n° 804961.EX) 
 Barra de ligação equipotencial na área potencialmente explosiva - blindagem do cabo na barra de 

ligação equipotencial 
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6.2.3 Módulo de alarme técnico IQ8TAM (Peça n.º 804869) 
O IQ8TAM, incluindo o módulo de alarme e monitorização (Peça n.º 804970), é comutado na base do detetor 
(Peça n.º 805590), através da barreira Ex (Peça n.º 804744) bem como da barreira de monitorização de fuga à 
terra (Peça n.º 804745) para a avaliação opcional da fuga à terra. 
 

 

Caso seja necessário em determinadas aplicações (por exemplo, sistemas FM), é possível detetar e 
avaliar uma fuga à terra na área potencialmente explosiva com a barreira de monitorização de fuga à 
terra (Peça n.º 804745).  
Esta aplicação não é uma função obrigatória no âmbito de aplicação do Regulamento de produtos 
de construção (CPR)! 
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Fig. 14:  Exemplo de interface IQ8TAM (Peça n.º 804869) 

 
 
 
 Área segura (não é área de perigo de explosão) 
 IQ8TAM (Peça n.º 804869) incluindo módulo de monitorização (Peça n.º 804870) como assistente do  

circuito fechado esserbus®/esserbus®PLus 
 Barreira de monitorização de fuga à terra (Peça n° 804745) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Barreira Ex (Peça n° 804744) incl. caixa (Peça n° 764752) 
 Área com perigo de explosão, Zona 1 
 Base do detetor de incêndios (Peça n° 805590) 
 Barra de ligação equipotencial na área potencialmente explosiva - blindagem do cabo na barra de 

ligação equipotencial 
 UBext. / Central de deteção de incêndios 

 
 

 

Para mais informações e instruções de interface sobre o IQ8TAM, consulte documentação (Peça n.º 798922).  
Para informações sobre a barreira de monitorização de fuga à terra (Peça n.º 804745) consulte a 
documentação do fabricante. 
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7 Cálculos de segurança (ATEX) +para a deteção da instalação 
A interligação de barreiras Ex e detetores forma um sistema de segurança intrínseca que é considerada em 
conformidade com a EN 60079-25. Cada detetor é considerado como uma fonte linear (válido apenas para IQ8) 
com uma corrente de alimentação de 10 mA (consideração do caso-limite). Os resultados destas considerações 
de segurança técnica estão representados nas tabelas de 1 a 4 e devem ser obrigatoriamente respeitadas! 
Eventualmente, existem outras restrições provenientes dos limites do sistema. 

Tabela 1: Barreira Ex (Peça n° 764744) 

Utilização até II 2G Grupo Ex 
Número máximo de 

detetores 
Comax Lomax 

Detetores de incêndio 
da série IQ8Quad Ex (i) e 

IQ8MCP Ex (i)  

IIC 
7 150 nF 0,5 mH 
27 180 nF 0,15 mH 

IIB 27 500 nF 0,5 mH 
IIA 30 6,03 µF 0,8 mH 

 

Tabela 2: Barreira Ex (Peça n° 764744) 

 Grupo Ex 
Número 
máximo 

Comax CCmax Lomax 

MCP Ex (i)  
padrão  

IIC 30 150 nF 150 nF 0,5 mH 
30 200 nF 200 nF 0,15 mH 

IIB 30 500 nF 500 nF 0,5 mH 
IIA 30 6,03 μF 6,03 μF 4 mH 

 

Tabela 3: Barreira Ex (Peça n° 804744) 

Utilização até II 2G Grupo Ex 
Número máximo de 

detetores 
Comax Lomax 

Detetores de incêndio 
da série IQ8Quad Ex (i) e 

IQ8MCP Ex (i)  

IIC 
4 150 nF 0,5 mH 
24 150 nF 0,15 mH 

IIB 24 500 nF 0,5 mH 
IIA 30 4,78 µF 0,4 mH 

 

Tabela 4: Barreira Ex (Peça n° 804744) 

 Grupo Ex 
Número 
máximo 

Comax CCmax Lomax 

MCP Ex (i)  
padrão  

IIC 30 150 nF 144 nF 0,5 mH 
30 150 nF 144 nF 0,15 mH 

IIB 30 500 nF 494 nF 0,5 mH 
IIA 30 4,78 μF 4,77 μF 4 mH 

 
 

 

 Não ligar capacitâncias concentradas e indutâncias a uma linha intrinsecamente segura! 
 Observar também os limites do sistema dos dispositivos! 
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Características elétricas dos cabos e das linhas 
As características elétricas (CC e LC) ou (CC e LC/RC) tem de ser determinadas para todos os cabos e linha 
utilizados, de acordo com o seguinte método: 
 

1. As piores características elétricas, indicadas pelo fabricante dos cabos ou das linhas ou 

2. Os parâmetros elétricos determinados numa amostra através de medição ou 

3. Valor fixo de 200 pF/m e ou 1 µH/m ou 30 µH/Ω, em que a interligação de dois ou três núcleos de um cabo 
convencional é detetada com ou sem blindagem do cabo. 

O tamanho externo eficaz Li do detetor é insignificantemente pequeno, por conseguinte, só devem ser 
considerados os parâmetros do cabo. Ci tem de ser considerado com 1 nF por detetor (válido apenas para IQ8) 
e com um único 5,64 nF para a barreira Ex (Peça n.º 804744). Considerando as tabelas 1 e 3, a segurança 
intrínseca é garantida quando: 
 

∑Ci + CC  Comax  e LC  Lomax 

 
 
 

 

Utilizar cabos de telecomunicações I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm ou similares com uma marcação especial 
ou cabos de alarme de incêndio!  
Ligando a blindagem dos cabos, as linhas de sinal ficam protegidas contra interferências. 
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