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Solicitante / Applicant 
 

R. STAHL DO BRASIL COM. E IMP. DE EQUIP. ELET. ELETRONICOS LTDA. 
Rua Barbalha, 303 - Sl. 12 e 13 
Alto Da Lapa - São Paulo, SP  05083-020 - Brasil 
CNPJ: 10.510.369/0002-89 

  

Fabricante / Manufacturer 
 

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30 - 74638 Waldenburg – Germany 

  

Local de Montagem / Assembly Location Não aplicável / Not applicable 
  

Importador / Importer Não aplicável / Not applicable 
  

Marca Comercial / Trademark Não aplicável / Not applicable 
  

Produto Certificado / Certified Product Chave seccionadora sob carga / Load- and motor switch 
  

Modelo / Model 8549/.-... 
  

Lote ou Número de Série / Lot or Serial Number Não aplicável / Not applicable 

  

Marcação / Marking 
Ex d e IIC Gb 
Ex d e I Mb 

  

Normas Aplicáveis / Applicable Standards 
ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + Errata 1:2011 
ABNT NBR IEC 60079-1:2009 + Errata 1:2011 
ABNT NBR IEC 60079-7:2008 + Errata 1:2010 

  

Programa de certificação ou Portaria / 
Certification Program or Decree 

Portaria no. 179, de 18 de maio de 2010 do INMETRO. 
INMETRO Portaria 179 as of May 18, 2010 

  

Concessão Para / Concession for 

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado. 
Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Conformity (SBAC) on the 
product covered by this certificate. 

  

Emissão / Date of issue 23 de abril de 2014 / April 23, 2014 
Revisão / Revision date 17 de abril de 2017 / April 17, 2017 
Validade / Expire date 22 de abril de 2020 / April 22, 2020 

 
  

Emerson Luiz Baroni 
Gerente de Certificações / Certification Manager 

 

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o 
produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima 
descritas. 
UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação 
do INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in 
compliance with the standards and certification Program or Decree above mentioned. 
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MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL: 
 

 Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção do Produto e Ensaios no Produto 
Quality Management System Evaluation of the Product Production Process and Product Test Model 

 Modelo Ensaio de Lote 
Lot Test Model 

 
CERTIFICADO DE ORIGEM EMITIDO NO EXTERIOR / ORIGINAL CERTIFICATE ISSUED ABROAD: 
 
DOCUMENTO / DOCUMENT NÚMERO / NUMBER EMISSÃO / ISSUE DATE VALIDADE / VALID DATE 
Certificado do Produto 
Product Certificate IECEx PTB 10.0053U issue No. 0 2010-09-13 NA 

 
LABORATÓRIO DE ENSAIOS / TESTING LABORATORY: 
 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION: 
 
A chave seccionadora sob carga, tipo 8549/.-…, é um elemento elétrico modular à prova de explosão utilizado para acionamento 
ou interrupção de circuitos elétricos em atmosferas explosivas. 
The load and motor switch, type 8549/.-… is a flameproof modular electric element used for actuating or interrupting electric circuits in explosive 
areas. 
 
Nomenclatura / Nomenclature: 
 

Chave de carga e motor 
Load and motor switch 

Tipo 8549/a-bcd Type 8549/a-bcd 

a  Variação de Construção Design variation 
b Número de Polos:  

3 = 3P 
4 = 3P + N 

Number of poles:  
3 = 3P 
4 = 3P + N 

c, d Número ou letras sem influência no tipo de 
proteção 

Number or letters without influence to explosion-
protection 

 
Dimensões e Volume / Dimensions and volume: 

 
Comprimento  
Length 

Aprox./approx. 206 mm 

Largura  
Width 

Aprox./approx.147 mm 

Largura para cada borne PE/N adicional  
Width for every additional PE/N switch chamber 

49 mm 

Altura  
Height 

Aprox./approx. 123 mm 

Volume de cada câmara de comutação 
Volume of every switch chamber 

Aprox./approx. 99.7 cm³ 
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CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL DATA: 
 

Tensão de Isolação Nominal 
Rated isolation voltage 

800 V 

Tensão Nominal, até 
Rated voltage, up to 

Contatos Principais 
Main contacts 

690 V 

Contatos Auxiliares 
Auxiliary contacts 

500 V 

Corrente Nominal, até 
Rated current, up to 

Contatos Principais 
Main contacts 

180 A 

Contatos Auxiliares 
Auxiliary contacts 

6 A 

 
A chave é adequada para conexão de circuitos intrinsecamente seguros sobre os contatos auxiliares. 
The switch is suitable for connection of intrinsically safe circuits about the auxiliary contacts. 
 
Limites de tolerância nominais / Rated tolerance limits: 
 

Tensão Nominal, até 
Rated voltage, up to 

400 V 500 V 690 V 690 V 220 V 220 V 

Corrente Nominal, até 
Rated current, up to 
 
Contatos Principais 
Main contacts 

180 A 150 A 125 A 180 A 180 A 180 A 

Corrente Nominal, até 
Rated current, up to  
 
Contatos Auxiliares 
Auxiliary contacts 

6 A 6 A - - 6 A 6 A 

Fator de utilização 
Utilization category 

AC 3 AC 3 AC 3 AC 1 DC 1 DC 23 
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Tamanho Nominal dos Conductors / Rated conductor size: 
 

Contatos Principais 
Main contacts 

35 mm² a 150 mm² (AWG 2 a 300 kcmil) 
 
35 mm² to 150 mm² (AWG 2 to 300 kcmil)  

flexível stranded  

50 mm² a 150 mm² (AWG 1/0 a 300 kcmil) 
 
50 mm² to 150 mm² (AWG 1/0 to 300 kcmil)   

extra-flexível finely-stranded 

6 mm² a 35 mm², com prisma de inserção 
 
6 mm² to 35 mm², with insertion prism 

unifilar e extra-flexível 
 

single-wired and 
finely-stranded 

max. 150 mm² com terminal olhal (max. 300 kcmil), com 
placa de fixação e prisma de inserção 
 
max. 150 mm² with cable lug (max. 300 kcmil), with fitting 
element and insertion prism 

- - 

2 x 25 mm² a 50 mm² (AWG 4 a AWG 1/0)  
 
2 x 25 mm² to 50 mm² (AWG 4 to AWG 1/0) 

flexível stranded 

2 x 25 mm² a 50 mm² (AWG 4 a AWG 1/0) 
 
2 x 25 mm² to 50 mm² (AWG 4 to AWG 1/0)  

extra-flexível com 
ponteira 

finely-stranded 
with ferrule 

2 x 35 mm² a 50 mm² (AWG 2 a AWG 1/0)  
 
2 x 35 mm² to 50 mm² (AWG 2 to AWG 1/0) 

extra-flexível finely-stranded 

max. 2 x 150 mm² com terminal olhal (max 2 x 300 
kcmil), com placa de fixação e prisma de inserção 
 
max. 2 x 150 mm² with cable lug (max 2 x 300 
kcmil), with fitting element and insertion prism 

- - 

Terminal de Derivação 
Tapping Terminal 

0,5 mm² a 10 mm² (AWG 20 a AWG 8) 
 
0,5 mm² to 10 mm² (AWG 20 to AWG 8) 

unifilar e extra-flexível single-wired and 
finely-stranded 

Contatos Auxiliares 
Auxiliary contacts 

1,5 mm² a 2,5 mm² (AWG 16 a AWG 14) 
 
1,5 mm² to 2,5 mm² (AWG 16 to AWG 14) 

unifilar e extra-flexível 
 
 

single-wired and 
finely-stranded 

 
A classe de temperatura depende da temperatura ambiente e da corrente nominal baseada na chave de 3 polos: 
Temperature class depends on the ambient temperature and the rated current based on the 3-pole switch: 
 

Seção-Transversal 
Cross-section 

Corrente Nominal 
Rated current 

Classe de Temperatura e Temperatura Ambiente 
Temperature class and ambient Temperature 

T6 T5 T4 
≤ 50 mm2 125 A ≤ 50 °C ≤ 65 °C ≤ 70 °C 
≤ 70 mm2 125 A ≤ 55 °C ≤ 70 °C ≤ 75 °C 

160 A ≤ 45 °C  ≤ 60 °C ≤ 65 °C 
≤ 95 mm2 125 A ≤ 60 °C ≤ 75 °C ≤ 80 °C 

160 A ≤ 50 °C ≤ 65 °C ≤ 70 °C 
180 A ≤ 45 °C ≤ 60 °C ≤ 65 °C 
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A classe de temperatura depende da temperatura ambiente e da corrente nominal baseada na chave de 4 polos: 
Temperature class depends on the ambient temperature and the rated current based on the 4-pole switch: 
 

Seção-Transversal 
Cross-section 

Corrente Nominal 
Rated current 

Classe de Temperatura e Temperatura Ambiente 
Temperature class and ambient Temperature 

T6 T5 T4 
≤ 50 mm2 125 A ≤ 50 °C ≤ 65 °C ≤ 70 °C 
≤ 70 mm2 125 A ≤ 55 °C ≤ 70 °C ≤ 75 °C 

160 A ≤ 40 °C ≤ 55 °C ≤ 65 °C 
≤ 95 mm2 125 A ≤ 60 °C ≤ 75 °C ≤ 80 °C 

160 A ≤ 45 °C ≤ 60 °C ≤ 65 °C 
180 A ≤ 40 °C ≤ 55 °C ≤ 60 °C 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS Ex ou LISTA DE LIMITAÇÕES PARA COMPONENTES 
Ex:  

  
• A chave seccionadora sob carga, tipo 8549/.-…, deve ser montada em um invólucro que atende os requisitos de um dos tipos 

de proteção como especificados na ABNT NBR IEC 60079-0. 
 

• Ao instalar a chave seccionadora sob carga, tipo 8549/.-…, em um invólucro projetado com tipo de proteção Segurança 
Aumentada "Ex e" de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-7, as distâncias de isolação e de escoamento devem ser 
especificadas. Para atender aos requisitos de distância de escoamento de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-7, a chave 
seccionadora sob carga deve ser instalada com uma distância lateral de mais de 5 mm entre partes condutoras elétricas. 

 

• Se a chave seccionadora sob carga tipo 8549/.-…, for utilizada em circuitos de segurança intrínseca, uma placa de marcação 
adicional deve ser fixada. 

 
• The load and motor switch, type 8549/.-… has to be mounted in an enclosure that meets the requirements of an approved type of protection as 

specified in ABNT NBR IEC 60079-0. 
 

• When installing the load and motor switch, type 8549/.-… in an enclosure designed to Increased Safety “Ex e” type of protection in compliance 
with ABNT NBR IEC 60079-7, the clearance and creepage distances have to be specified. To meet the requirements of the creepage distance 
according to ABNT NBR IEC 60079-7, the load- and motor switch has to be installed with a lateral distance of more than 5 mm to electrical 
conducting parts. 

 
• If the load and motor switch, type 8549/.-… is used in intrinsically safe circuits, an additional plate has to be affixed. 
 
ENSAIOS DE ROTINA / ROUTINE TESTS: 
Os seguintes ensaios de rotina devem ser conduzidos pelo fabricante e serão verificados durante as auditorias conduzidas pela UL do Brasil: 
The following routine tests shall be conducted by the manufacturer and will be verified during the audits conducted by UL do Brasil: 
 
Um ensaio de tensão elétrica de 2U + 1000 V (onde U é a tensão de alimentação) com um mínimo de 1500 Vca,  deve ser aplicado 
entre o circuito e invólucro por pelo menos 1 min, conforme exigido pela ABNT NBR IEC 60079-7. Alternativamente, o ensaio deve ser 
realizado com 1,2 vezes a tensão de ensaio, mas mantida por pelo menos 100 ms. Tensões de ensaio em corrente contínua são 
permitidas,  como alternativa, às tensões de ensaio especificadas em corrente alternada e devem ser 170% do valor da tensão de 
ensaio especificado em corrente alternada eficaz para enrolamentos isolados ou 140% do valor da tensão de ensaio especificado em 
corrente alternada eficaz nos casos onde o meio de isolação é definido pela distância no ar ou pela distância de escoamento. 
 
An electric strength test of 2U +1000 V (where U is the supply voltage) with a minimum of 1500 V ac, shall be applied between circuit and enclosure for at 
least 1 minute as required by ABNT NBR IEC 60079-7. Alternatively, a test shall be conducted at 1.2 times the test voltage, but maintained for at least 
100 ms. DC voltages are permitted as an alternative to the specified a.c. test voltage and shall be 170% of the specified a.c. r.m.s test voltage for 
insulated windings or 140% of the specified a.c. r.m.s test voltage for situations where air or creepage distance is the insulating medium. 
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OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 
1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo 

com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. 
  
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) 

mencionada(s) neste certificado. 
  
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil 

Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado. 
  
4. Os equipamentos devem ser instalados em atendimento ás Normas pertinentes em Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas, ABNT NBR IEC 

60079-14. 
  
5. 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. 
 

6. É de competência do solicitante estabelecido fora do país notificar o representante legal para fins de comercialização no Brasil, importador ou o 
próprio usuário sobre as responsabilidades e obrigações prescritas na Cláusula 10 da Portaria 179:2010. 

 
7. A letra “U” colocada após o número do certificado indica que as Chaves seccionadoras sob carga foram avaliadas como Componentes Ex que 

deverão ser utilizadas em conjunto com outro equipamento certificado. A avaliação do produto final deverá prever o uso destas Chaves 
seccionadoras sob carga. 
 

1. The validation of this certificate depends on the surveillance inspections conduction and possible non-conformity treatment, according to UL do Brasil Certificações 
information and specific procedures. 

 
2. This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site(s) mentioned in this 

certificate. 
 
3. Any changes made on the product, including marking, will invalidate this certificate unless UL do Brasil Certificações is notified, in written, about the desired change, 

who will conduct an analyzes and will decide over the continuity of the certificate validity. 
 
4. The equipment shall be installed according to the relevant Standards in Electrical Installation for Explosive Atmospheres, ABNT NBR IEC 60079-14. 
 
5. The installation, inspection, maintenance, repair, review and rebuild equipment activities are responsibility of the end user and must be performed in accordance with 

the requirements of the standards and manufacturer's recommendation. 
 
6. If the applicant is established outside of Brazil it is their responsibility to notify the legal representative for commercial purposes in Brazil, importer or end user of the 

responsibilities and obligations described in Clause 10 of Portaria 179:2010. 
 
7. The letter “U” after the certificate number indicates that the Load- and motor switches were evaluated as Ex components and shall be used together with other 

certified equipment. The evaluation of the end-product shall allow for the use of these Load- and motor switches. 
 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, LISTA DE DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO* E HISTÓRICO DE REVISÕES / EVALUATION 
REPORT, CERTIFICATION DOCUMENTATION LIST* AND REVISION HISTORY: 
 

Data de emissão 
Issue Date 

Descrição da revisão  
Description of revision 

Número do projeto  
Project number 

Número da 
Revisão 
Revision Number 

2017-04-17 Renovação de Certificado.  
Certificate Renewal 3652044.965125 1 

2014-04-23 Emissão inicial 
Initial issue 

 
95156.37971 

 
0 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last revision cancel and substitutes the previous ones 

 
* A lista de documentos de certificação encontra-se na documentação confidencial do projeto de referência. 

* The certification documentation list is provided on the confidential documentation of the reference project. 
 

CÓ
PI

A 
CO

NT
RO

LA
DA


	Não aplicável / Not applicable
	Normas Aplicáveis / Applicable Standards
	Emissão / Date of issue
	Validade / Expire date
	Emerson Luiz Baroni
	Gerente de Certificações / Certification Manager
	A chave é adequada para conexão de circuitos intrinsecamente seguros sobre os contatos auxiliares.
	The switch is suitable for connection of intrinsically safe circuits about the auxiliary contacts.

		2017-04-17T15:21:50-0300
	tiago.pereira@ul.com




