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Solicitante / Applicant 
 

R. STAHL DO BRASIL COM. E IMP. DE EQUIP. ELET. ELETRÔN. LTDA. 
Alameda Terracota 185 Conj. 1302 – Ceramica 
Sao Caetano do Sul, SP – 09531-190 – Brasil 
CNPJ: 10.510.369/0001-06 

FILE#/VOL.#/SEC.# BR2004/Vol.1/Sec.22 
  

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 Alarme Sonoro e Visual Série YODALEX 
Audible and visual alarm YODALEX series 

  

Modelo / Model YL60B e/and YL60C 
  

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

Marcação / Marking Veja Descrição do Produto / See Product Description 
  

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 60079-31:2011 

  

Programa de certificação ou Portaria / 
Certification Program or Ordinance 

Portarias no. 179, de 18 de maio de 2010 e nº. 89 de 23 de fevereiro de 2012 do 
INMETRO 

INMETRO Ordinances nº 179 as of May 18, 2010 and nº 89 as of Feb 23, 2012. 
  

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. 

  

  

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 Ordinance above mentioned. 
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Fabricante / Manufacturer 

 

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30 
74638 Waldenburg – Germany 
Audit File: A28496 (date 2017-04-04) 

 
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: 
 
IECEx IEC BAS 05.0086X issue 8, 2013-04-10 
IECEx IEC BAS 05.0087X issue 7, 2012-01-31 

 
LABORATÓRIO DE ENSAIOS / TESTING LABORATORY: 
 
SGS Baseefa Limited  
Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, UK, SK17 9RZ UK 

 
 
CÓDIGO DE BARRAS GTIN / GTIN BAR CODE: 
 
Não aplicável / Not applicable 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

 
Os Alarmes Sonoros e Visuais da série YODALEX modelos YL60B e YL60C são dispositivos que possuem corpo e tampas em 
alumínio fundido. As tampas são fixadas por quatro parafusos M5 x 30 mm de comprimento com encaixe na cabeça e grau 
A4-80. Em uma das tampas está fixado o  vidro de segurança e na outra o dispositivo sonoro. 

YODALEX TYPE YL60B and YL60C SOUNDER/STROBE is an audible/visual alarm device comprising a cast aluminium body and end covers each 
secured by four M5, 30 mm long socket head cap screws Grade A4-80. One end cover accommodates a well glass assembly and the other a 
sounder assembly. 

 
A montagem do vidro de segurança compreende uma parte de vidro cimentada na tampa com silicone e fixada por um anel de aço 
com fixação por rosca. Uma lente de policarbonato colorida é fixada sobre o vidro de segurança. Além disso uma grade de 
proteção é fixada permanentemente ao corpo da montagem do vidro de segurança através de quatro parafusos de fixação. 

The well glass assembly comprises an untightened glass part cemented into the end cover with a silicone material and retained with a threaded 
steel clamping ring. A coloured polycarbonate lens is clipped into position over the well glass. In addition a wire guard is permanently secured to the 
body of the well glass assembly by four tamperproof fixing screws. 

 
A unidade sonora compreende um dispositivo de respiro (sinterizado) localizado em um furo usinado no centro da tampa e fixado 
por interferência e é retido internamente por um anel elástico. Cimentada em posição externamente a esta configuração existe 
uma corneta que é fixada à tampa por meio de parafusos.  
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The sounder assembly comprises a breathing device (sinter) located in a centrally machined bore provided in the end cover by an interference fit 
and is retained internally by a circlip. Cemented in position externally to this arrangement is a moulded trumpet to which is fixed, by screws, a horn 
cover.  

 
Em cada lado do corpo da unidade existe um o´ring de borracha nitrílica inserida em ranhuras usinadas onde as tampas são 
fixadas. Uma placa de circuito impresso que incorpora terminais de conexão é fixada entre guias fundidas na parede interna do 
corpo da unidade sonora. Uma lâmpada de xenônio com energia de flash de 5 J é fixada na borda superior da placa e posicionada 
centralmente em relação ao vidro de segurança.  

A nitrile rubber ‘O’ ring is provided within a machined groove at each face of the body to which each end cover is secured. A printed circuit board 
arrangement incorporating terminal facilities is located between guide channels integrally cast with the inside wall of the body and held in position by 
the sounder unit. Soldered to the top edge of the board is a xenon lamp rated at 5 J flashing energy which is positioned centrally within the well 
glass.  

 
 
O equipamento possui pontos de aterramento interno e externo. 
Internal and external earth facilities are provided. 

 
O equipamento possui grau de proteção IP66. 
The equipment provides a degree of ingress protection of IP66. 

 
O equipamento é projetado para ser utilizado com a corneta orientada para cima. 
The equipment is intended to be so mounted that it operates with the horn cover orientated upwards. 

 
O equipamento possui duas conexões roscadas para entrada de cabos. 
Cable entries are provided by two threaded apertures. 

 

Os modelos sonoros/visuais YODALEX YL60B e YL60C também podem ser identificados como:   
The YODALEX TYPE YL60B and YL60C SOUNDER/STROBE may also be identified as: 

a) ALARME SONORO/VISUAL YODALEX YL60B / YL60C ou 

YODALEX TYPE YL60B / YL60C AUDIBLE/VISUAL ALARM or 

 

b) MODELO YODALEX YL6 

YODALEX TYPE YL6. 

 

O equipamento está disponível com os seguintes parâmetros: 

The equipment is available in the following ratings: 
 

Tensão 
Voltage 

Corrente 
Current 

24 V CC/DC 570 mA 

115 V CA/AC 200 mA 

230 V CA/AC 100 mA 

 

O Código de designação é composto conforme segue: 
The designation code is made up as follows: 
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YL60B*50*EU / YL60C*50*EU 

 

Onde o primeiro asterisco (*) indica a faixa de tensão (D = 24 VCC; L = 115 VCA; N = 230 VCA) e o segundo asterisco (*) indica a cor 
da lente.    
Where the first * indicates the voltage rating (D = 24 VDC; L = 115 VAC; N = 230 VAC) and the second * indicates the lens colour. 
 

Variação 0.1 / Variation 0.1: 

 

Omissão da montagem com janela de vidro e substituição por uma tampa cega de fechamento. A placa de circuito impresso é 
substituída por uma versão destinada a controlar somente o sinalizador sonoro e é composta de terminais de conexão. 

Omission of the well glass assembly and replacement by a plain flat end cover. The printed circuit board is replaced by a version designed to control the sounder only 
and which incorporates terminal facilities. 

 

Nesta forma o equipamento é designado YODALEX TYPE YA60B / YA60C SIRENE 

In this form the equipment is designated YODALEX TYPE YA60B / YA60C SOUNDER. 

 

O equipamento deve ser montado de forma que o mesmo opere com a tampa da sirene orientada para cima. 

The equipment is intended to be so mounted that it operates with the horn cover orientated upwards. 

 

O equipamento está disponível com os seguintes parâmetros: 

The equipment is available in the following ratings: 
 

Tensão 
Voltage 

Corrente 
Current 

24 V CC/DC  350 mA 

115 V CA/AC  110 mA 

230 V CA/AC 55 mA 

 

O Código de designação é composto conforme segue: 
The designation code is made up as follows: 

 

YA60B*EU / YA60C*EU 

 

Onde o asterisco (*) indica a faixa de tensão (D = 24 VCC; L = 115 VCA; N = 230 VCA).    

Where * indicates the voltage rating (D = 24 VDC; L = 115 VAC; N = 230 VAC). 

 

O MODELO YODALEX YA60B and YA60C SIRENE também pode ser identificado como: 

The YODALEX TYPE YA60B and YA60C SOUNDER may also be identified as: 

a) ALARME SONORO YODALEX YA60B / YA60C ou 

YODALEX TYPE YA60B / YA60C AUDIBLE ALARM or 

 

b) MODELO YODALEX YO6. 

YODALEX TYPE YO6. 
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Variação 0.2 / Variation 0.2: 

 

Omissão da montagem com janela de vidro e substituição por uma tampa cega de fechamento. A placa de circuito impresso é 
substituída por uma versão destinada a controlar somente a lâmpada xenon e é composta de terminais de conexão.   

Omission of the well glass assembly and replacement by a plain flat end cover. The printed circuit board is replaced by a version designed to control the xenon lamp only 
and which incorporates terminal facilities. 

 

Nesta forma o equipamento é designado YODALEX TYPE FL60B / FL60C ESTROBO. 

In this form the equipment is designated YODALEX TYPE FL60B / FL60C STROBE. 

 

O equipamento deve ser montado de forma que o mesmo opere com a tampa de vidro orientada para baixo. 

The equipment is intended to be so mounted that it operates with the well glass cover orientated downwards. 

 

O equipamento está disponível com os seguintes parâmetros: 

The equipment is available in the following ratings: 
 

Tensão 
Voltage 

Corrente 
Current 

24 V CC/DC 220 mA 

115 V CA/AC 90 mA 

230 V CA/AC 45 mA 

 

O Código de designação é composto conforme segue: 
The designation code is made up as follows: 
 

FL60B*50*EU / FL60C*50*EU 

 

Onde o primeiro asterisco (*) indica a faixa de tensão (D = 24 VCC; L = 115 VCA; N = 230 VCA) e o segundo asterisco (*) indica a cor 
da lente.    
Where the first * indicates the voltage rating (D = 24 VDC; L = 115 VAC; N = 230 VAC.) and the second * indicates the lens colour. 

 

O MODELO YODALEX FL60B and FL60C ESTROBO também pode ser identificado como: 

The YODALEX TYPE FL60B and FL60C STROBE may also be identified as: 

a) MODELO YODALEX FL60B / FL60C ALARME VISUAL ou 

YODALEX TYPE FL60B / FL60C VISUAL ALARM or 

 
b) MODELO YODALEX V6. 

YODALEX TYPE V6. 

 
 

Cores da lente / Lens Colour: 

A B C G O R Y 

ÂMBAR AZUL TRANSPARENTE VERDE OPALA VERMELHA AMARELA 

AMBER BLUE CLEAR GREEN OPAL RED YELLOW 
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Marcação Ex / Ex Marking: 

 

YL60B YL60C 

Ex d IIB T4 Gb Ex d IIB + H2 T4 Gb 

Ex tb IIIC T135°C Db IP66 Ex tb IIIC T135°C Db IP66 

- 35 °C ≤ Tamb ≤ + 60 °C - 20 °C ≤ Tamb ≤ + 60 °C 

 
Ou quando fornecido com lâmpada de xenon 5J onde seja aplicável: 
Or when provided with a 5J xenon where applicable: 

YL60B YL60C 

Ex d IIB T6 Gb Ex d IIB + H2 T6 Gb 

Ex tb IIIC T85°C Db IP66 Ex tb IIIC T85°C Db IP66 

- 35 °C ≤ Tamb ≤ + 40 °C - 20 °C ≤ Tamb ≤ + 40 °C 

 
 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 
  
Ver "Descrição do Produto" / See "Product Description" 

 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS Ex ou LISTA DE LIMITAÇÕES PARA 
COMPONENTES Ex:  
SPECIFIC CONDITIONS OF USE FOR Ex EQUIPMENT or SCHEDULE OF LIMITATIONS FOR Ex COMPONENTS: 
 

1- O equipamento contém juntas à prova de explosão que possuem um interstício máximo menor que o requerido na norma 
ABNT NBR IEC 60079-1. O usuário deve assegurar que o interstício não seja alterado durante o uso, ou seja, que o interstício 
diametral associado a junta de encaixe em cada tampa não exceda 0.064 mm e que a folga entre a face de cada tampa e o corpo 
não exceda 0.038 mm. 

1- The equipment incorporated flameproof joints which have a maximum gap less than that stated in the standard ABNT NBR IEC60079-1. The 
user must ensure that the diametric clearance associated with the spigot joint is not changed while in service, in a way that at each end cover it 
does not exceed 0.064 mm and that the gap between the face of each end cover and the body does not exceed 0.038 mm. 

 

2- Para substituição da tampa os parafusos de fixação devem ser no minímo aço inox grau A4-80. 
2- For replacement purposes the end cover fixing screws shall be of minimum grade A4-80 Stainless steel. 

 
3- Os dispositivos de entrada de cabos devem ser devidamente vedados para manter o grau de proteção IP66 e o tipo de proteção 
do invólucro e se subsituídos devem ser certificados pelo INMETRO.   
3- The cable entry device shall be suitably sealed to maintain the IP66 rating and the type of protection of the enclosure and if substituted it shall 
also be INMETRO certified. 

 
4- Devido aos materiais da lente, corneta e tampa apresentarem risco de acúmulo de carga eletrostática, é utilizada uma etiqueta 
de advertência na superfície externa do invólucro, indicando que estas partes devem ser limpas somente com um pano úmido. 

4- Due to the lens, horn cover and trumpet materials presenting a possible electrostatic risk, and therefore to obviate the risk of creating an ignition 
source, a warning label is fixed externally to the enclosure indicating that these should be cleaned only with a damp cloth. 
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ENSAIOS DE ROTINA / ROUTINE TESTS: 
 
Nenhum / None 
 
 
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 produtos idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) 
mencionada(s) neste certificado, sendo este válido apenas para produtos fabricados/produzidos após a sua emissão. 

  

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 validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis 

não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. 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. 
 
 

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, being valid only for products produced/manufactured after its issuance. 

 

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 validity of this Certificate of Conformity is subjected to the conduction of the maintenance evaluations and treatment of possible nonconformities according to 

the OCP guidelines in accordance with the specific RAC. In order to verify the updated condition of validity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of 
certified products and services must be consulted. 
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HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION HISTORY: 
 

Data de revisão 

Revision Date 

Descrição da revisão  

Description of revision 

Número do projeto  

Project number 

Número da Revisão 

Revision Number 

2017-10-16 
Renovação do Certificado 

Certificate Renewal 
4356742.1057837 1 

2014-10-16 
Emissão inicial 

Initial issue 
1889396.384737 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. 
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