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1 Prefácio 
Este manual de instruções destina-se à operação correta e segura das câmeras EC-710-xxx e 
representa todos os aspectos Ex relevantes. Além disso, este manual de instruções contém toda 
a informação necessária para a montagem e a conexão dos aparelhos de comando. 
 

 Para a operação correta de todos os componentes relacionados entre si, devem ser 
observados, além do presente manual de instruções, todos os restantes manuais de 
instruções fornecidos, bem como os manuais de instruções dos aparelhos suplementares a 
serem ligados! 

 
2 Função EC-710-xxx 
A câmera EC-710-xxx é uma câmera a cores compacta à prova de explosão destinada para registrar 
imagens em áreas com risco explosivo. O sinal de saída da câmera está em formato FBAS. 
 
A câmera a cores EC-710-xxx pode ser utilizada em áreas com risco explosivo das zonas 1, 2, 21 e 22. 
As câmeras a cores EC-710-xxx podem ser conectadas a todos os aparelhos com entrada FBAS. 
As câmeras a cores Ex podem ser utilizadas nas mais diversas áreas de aplicação (controle de 
qualidade, tarefas de monitoramento, controle de acesso, procedimentos de carregamento etc.). 
 
3 Dados técnicos 
 CCD: 1/4" (0,635 cm) sensor CCD 
 Total pixels: PAL: 795 (H) x 596 (V), NTSC: 811 (H) x 508 (V) 
 Iluminação mínima: 1,5 Lux a F1,2  5600 K 
 Resolução: 470 TVL 
 Relação sinal-ruído: 52 dB ( MIN ) / 60 dB ( TYP ) (AGC OFF) 
 Saída Vídeo: 1,0 V p-p Composite Vídeo em 75 Ohm 
 Correção gama: 0,45 
 Regulagem de amplificação: AGC 
 Equilíbrio de brancos:  ATW / AWC (fixo) 
 Faixa de equilíbrio de brancos: 3200 ~ 10000 K 
 Função espelhamento: REV. / NOR. Conectável a 12 VCC via cabo 
 Segurança contra choque: à prova de choques e vibrações 
 Peso: 0,44 kg sem cabo 
 Lente: Vidro float quimicamente temperado e reforçado,  

5…7 vezes mais duro que vidro normal 
 Carcaça aço inox SS316L 
 Tipo de proteção da carcaça IP 68 
 Suporte da câmera: poliamida reforçada com fibra de vidro,   

 resiste a testes de torque de:  50 Nm a -40°C...+75°C 
 Consumo de energia 12 VCC +/- 10%, consumo 250 mA aquecimento LIGADO, 

85 mA aquecimento DESLIGADO 
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4 Conformidade com as normas 
As câmeras a cores EC-710-xxx estão em conformidade com as seguintes normas/seguinte 
diretiva 

ATEX 
• Diretiva 94/9/CE 
• EN 60079-0 : 2006 
• EN 60079-18 : 2004 
• EN 61241-0 : 2006 
• EN 61241-18 : 2004 
IECEx 
• IEC 60079-0 : 2004 
• IEC 60079-18 : 2004 
• IEC 61241-0 : 2004 
• IEC 61241-18 : 2004 

 
5 Homologações 
As câmeras a cores EC-710-xxx estão homologadas para as seguintes áreas: 
 Conforme a diretiva ATEX 94/9/EG 
  para aplicação em zona 1, 2, 21 e 22 
 IECEx (International Electrotechnical Commission) 
 CKT (CAA JSC The National Center of Expertise and Certification Almaty Branch – 

homologação cazaquistanesa) 
 
5.1 ATEX 
A homologação ATEX vem referida sob o seguinte número de certificação: 
 
 Certificado número: KEMA 09 ATEX 0102 X 
 
5.2 IECEx 
A homologação IECEx vem referida sob o seguinte número de certificação: 
 
 Certificado número: IECEx KEM 09.0039 X 
 
5.3 CKT 
A homologação CKT vem referida sob os seguintes números de certificado: 
 
 Certificado número: KCC No 1018111 
  KZ.0.02.0317 
  KZ.7500317.01.01.14104 
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6 Identificação 
Fabricante R. STAHL CAMERA Systems GmbH 

Identificação de tipo EC-710-xxxP 

Marcação CE: c0158 

Órgão inspetor e nº de certificação: KEMA 09 ATEX 0102 X 

Marcação Ex:  

 diretiva ATEX 94/9/CE e II 2 G Ex mb II T6 -40°C < Ta < 35°C 
II 2 G Ex mb II T5 -40°C < Ta < 50°C 
II 2 G Ex mb II T4 -40°C < Ta < 75°C 
II 2 D Ex mD 21 T85°C -40°C < Ta < 35°C 
II 2 D Ex mD 21 T100°C -40°C < Ta < 50°C 
II 2 D Ex mD 21 T125°C -40°C < Ta < 75°C 

 IECEx  Ex mb II T6, T5, T4 
Ex mD 21 T85/100/125 °C 

 
7 Valores máximos admissíveis 

Tensão nominal 12 VCC ±10% 
Consumo de corrente máx. 250 mA 
 

 A câmera deve estar protegida por um fusível de 250 mA passivo! 
 
8 Faixa de temperatura ambiente 
A faixa de temperatura é de: -40°C < +75°C para T4 e T125°C 
  -40°C <+ 50°C para T5 e T100°C 
  -40°C <+ 35°C para T6 e T85°C 
9 Chave de códigos de tipo 
Chave de código de tipo: 
 EC-710-xxxP 
 
 Sistema de vídeo (P = PAL) 
 Ângulo de visão/abertura 
 Variante da câmera 
 
Variante de pedido: 

Número de pedido Explicação 
 Variante com 
 ângulo de visão horizontal ângulo de visão vertical 

EC-710-081 81°  71° 
EC-710-070 70° 53° 
EC-710-033 33° 25° 

 
 A versão de câmara EC-710-081 substitui a câmara com ângulo de visão horizontal de 90° 

(tipo EC-710-090) não mais disponível. 
 As duas versões de câmera (EC-710-081 e EC-710-090) possuem o mesmo ângulo de 

visão horizontal real de 81°. 
  



Manual de instruçõnes EC-710-xxx Indicações em matéria de segurança 

Pagina 6 de 32  R. STAHL Camera Systems GmbH / OI_Camera_EC_710-xxx_pt_V_2_00_07.docx / 08.04.2014 

 
10 Indicações em matéria de segurança 
Nesse capítulo se resumem as principais medidas de segurança. Ele serve de complemento aos 
regulamentos correspondentes e deve ser obrigatoriamente consultada pelo pessoal 
responsável. 
No caso de realizar trabalhos em áreas potencialmente explosivas, a segurança das pessoas e 
instalações depende da observação de todos os regulamentos de segurança relevantes. Por 
isto, o pessoal de montagem e manutenção trabalhando nessas instalações tem uma grande 
responsabilidade. A condição básica para tal é ter um conhecimento exato dos regulamentos e 
disposições em vigor. 
 
10.1 Instalação e operação 
Durante a instalação e operação é necessário ter atenção ao seguinte: 
 

• Valem as prescrições nacionais de montagem e construção (p. ex. EN 60079-14). 

• As câmeras a cores EC-710-xxx podem ser instaladas dentro da zona 1, 2, 21 ou 22. 

• A câmera a cores só pode ser colocada em funcionamento completamente montada. 

• Em caso de danos visíveis, a câmera a cores deverá ser colocada fora de funcionamento! 

• Os regulamentos nacionais em matéria de segurança e prevenção de acidentes. 

• As normas técnicas globalmente reconhecidas. 

• As instruções de segurança deste manual de instruções. 

• Os danos podem anular a proteção contra explosões. 

Utilizar a câmera unicamente para a finalidade prevista e para o propósito de aplicação permitido 
(ver "Função"). 
A utilização incorreta ou não autorizada e a não-observação das indicações deste manual de 
instruções provocarão a rescisão da nossa garantia. 
São proibidas quaisquer transformações e modificações no aparelho que prejudiquem a 
proteção contra explosões! 
A câmera a cores só pode ser montada e operada em estado limpo, seco e sem danos! 
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10.2 Condições especiais 
10.2.1 Descrição 

• A câmera do tipo Exicom EC-710 está projetada para instalação fixa e está equipada com 
uma conexão de cabo fixa. 

• A faixa de temperatura ambiente é de: 

 -40°C < +75°C para T4 e T125°C 
 -40°C <+ 50°C para T5 e T100°C 
 -40°C <+ 35°C para T6 e T85°C 
 
10.2.2 Características elétricas 
 Tensão nominal 12 VCC ± 10% 
 Consumo de corrente máx. 250 mA 
 
10.2.3 Instrução de instalação 

• A extremidade livre do cabo de conexão da câmera deve ser instalada conforme prescrição 
com uma caixa de terminais Ex e ou Ex d. 

• A câmera a cores deve ser protegida contra curto-circuito com um fusível adequado. A 
corrente nominal do fusível deve ser menor que a corrente de curto-circuito previsível da 
alimentação de corrente para a câmera. 

 
10.2.4 Condições especiais de segurança 

• A câmera deve ser protegida contra curto-circuito com um fusível adequado com um valor 
nominal de 250 mA. A corrente nominal do fusível deve ser menor que a corrente de curto-
circuito previsível da alimentação de corrente para a câmera. 
A capacidade de disparo do fusível deve estar projetada conforme a corrente de curto-
circuito possível da tensão de alimentação. 

 
 Por favor observe também as condições especiais mencionadas na certificação de teste de 

modelo da CE! 
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11 Montagem e desmontagem 
11.1 Geral 
Quando da montagem e desmontagem têm de ser observadas as normas técnicas 
reconhecidas. As disposições especiais em matéria de segurança devem ser particularmente 
respeitadas durante os trabalhos em instalações eletrônicas e pneumáticas. Na Alemanha 
devem ser cumpridos, entre outras regras, os BGI 547 (informações e princípios sindicais 
relativos à segurança e saúde no trabalho) e o BetrSichVer (regulamento sobre segurança 
operacional). 
 
11.2 Dimensões mecânicas 
Diâmetro 55 mm 
 
11.2.1 Esquema de montagem 

 
  

M6 x 20/25 
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11.3 Instalação mecânica 
 A câmera a cores EC-710-xxx TEM de ser montada livre de vibrações! 
 
As câmeras a cores podem ser montadas na horizontal, na vertical, por cima da cabeça como 
também obliquamente. 
 
Vista de montagem: 
 

 
 
Direcionamento da câmera: 
A câmera a cores Ex pode ser direcionada em todas as direções. Por favor, observe a posição 
da câmera. Para a identificação clara da posição, a cabeça da câmera está identificada com um 
ponto. 
 

  
 
  

superior             horizontal 

vertical     superfícies oblíquas 

A parte superior da câmera 
está marcada com um ponto 
na frente 
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12 Colocação em funcionamento 
12.1 Geral 
Seguem-se alguns pontos especiais sobre a colocação em funcionamento: 

• a câmera foi instalada conforme prescrito, 
• a câmera não está danificada, 
• todos os parafusos estão bem apertados. 
• o cabo de conexão está unido conforme prescrito. 

 
12.2 Conexões EC-710-xxx 
As câmeras possuem com um cabo de conexão fixo (5m) que é conectado através de uma caixa 
de bornes Ex-e a um servidor de vídeo. 
 
12.2.1 Cabo de conexão 
 
 EC-710-xxx caixa de bornes Ex-e 
  JCT-8118-122-14p 
Extremidade aberta bornes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Para operar a câmera no "modo imagem espelhada (função espelho)" é necessário 

pontear a alma laranja com a vermelha (+12 VCC). 
 

  

3 
4 

condutor interno (coaxial) – (branco) 
1 
2 

Vídeo GND 

TERRA 

5 

+12 VCC 

(preto) 
(vermelho) 

Vídeo Pal 1Vpp 

(laranja) 

condutor externo (coaxial) – (azul) 

imagem espelhada * 

(verde) 
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12.2.2 Raio de flexão do cabo da câmera 

 O raio de flexão do cabo da câmera não deve ser menor que 50 mm! 
 

 
 
 
12.2.3 Aterramento 
A própria câmera deverá ser incluída no potencial de aterramento da instalação. Para isso é 
necessário fixar um condutor de aterramento na câmera e uni-lo com a compensação de 
potencial da instalação. 
 

 
  

Raio de flexão mín. 
= 50 mm 

fio M10x1 

Conectar fio à 
terra 
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12.3 Campo de visão EC-710-xxx 
As três variantes de câmera da EC-710 apresentam, conforme seu ângulo de visão horizontal 
diferente, um campo de visão horizontal diferente. Você pode selecionar a variante de câmera 
adequada para sua aplicação conforme o desenho a seguir. 
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12.3.1 Campo de visão horizontal em valores 

 Todos os valores na tabela seguinte representam aproximações (calculadas). Conforme a 
eletrônica e ótica das câmeras podem produzir-se pequenos desvios reais. 

 
 Campo de visão em [m] 
 Variante da câmera 
 EC-710-033 EC-710-070 EC-710-081 

Distância até a 
câmera 

ângulo de visão horizontal 

[m] 33° 70° 81° 
1 0,6 1,4 1,7 
2 1,2 2,8 3,4 
3 1,8 4,2 5,1 
5 3,0 7,0 8,5 
10 6,0 14,0 17,1 
15 8,9 21,0 25,6 

 
Exemplos para a seleção correta da câmera 
 
Exemplo 1: 
Qual campo de visão se produz a 12 m de distância utilizando a variante de câmera 
EC-710-081? 
 
Campo de visão = distância x campo de visão (a 1 m de distância) 
Campo de visão = 12 m x 1,7 = 20,4 m campo de visão horizontal 
 
Assim pode-se monitorar uma área (campo de visão) de aprox. 20 m. 
 
 
Exemplo 2: 
Você quer monitorar uma caldeira de aprox. 5 m de largura que está a uma distância de aprox. 5 
m do local de instalação da câmera e que possa ser representado de forma completa. Qual 
variante de câmera é a mais adequada para esta aplicação? 
 
Condicionado pela representação fiel à escala do desenho do campo de visão horizontal, você 
pode colocar um objeto também fiel à escala (aqui como exemplo de uma caldeira) e com o 
deslocamento do objeto, selecionar a melhor posição e consequentemente, a melhor variante da 
câmera. 
 
Para este exemplo portanto, a variante de câmera certa é a EC-710-070. 
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13 Conservação, manutenção 
Observe as disposições aplicáveis à conservação, manutenção e verificação dos respectivos 
produtos de serviço, conforme a diretiva 1999/92/CE, IEC/EN 60079-19, 60079, 17 e o 
BetrSichVer (regulamento alemão sobre segurança operacional)! 
 
As câmeras não contêm nenhuma peça substituível. Assim uma ajustagem periódica ou similar é 
prescindível. 
Durante trabalhos de manutenção, deve-se verificar fundamentalmente os seguintes pontos: 

• Danificação do vidro da lente 
• Todos os cabos e linhas se encontram bem conectados e em estado impecável 
• Danificação da carcaça 

 
13.1.1 Inspeção 
O operador de instalações elétricas em áreas potencialmente explosivas está obrigado a mandar 
verificar estas quanto ao seu perfeito estado. Referir-se às regulamentações nacionais 
correspondentes. 
 
 
14 Eliminação de falhas 
As câmeras não têm como serem consertadas pelo usuário. 
 
Além disso, vale: 
 
Não podem ser efetuadas quaisquer alterações em aparelhos que sejam operados em 
combinação com áreas potencialmente explosivas. Os reparos no aparelho só podem ser 
executados por pessoal técnico autorizado e devidamente treinado. 
 
 As reparações cabem exclusivamente ao pessoal com treinamento específico e autorizado 

pelo fabricante que conheça muito bem todas as condições-quadro dos regulamentos da 
entidade exploradora. 

 
 
15 Eliminação 
A embalagem e as peças usadas têm de ser eliminadas de acordo com as disposições do país, 
onde o aparelho é instalado. 
Na área, onde se aplica a legislação da UE, os aparelhos, que são comercializados desde 
13.08.2005, têm de ser eliminados conforme a diretiva WEEE 2002/96/CE. Em relação a esta 
diretiva, os aparelhos devem ser classificados na categoria 9 (aparelhos de monitoramento e 
controle). 
A devolução é efetuada de acordo com nossos termos e condições gerais. 
 
15.1.1 Proibições de substâncias conforme a diretiva ROHS 2002/95/CE 
As proibições de substâncias no âmbito da diretiva ROHS 2002/95/CE não se aplicam aos 
aparelhos elétricos e eletrônicos das categorias 8 e 9 e portanto também não aos aparelhos 
descritos neste manual de instruções. 
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16 Certificados 
16.1 Declaração de conformidade 
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16.2 Certificação de teste de modelo ATEX 
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16.3 Certificação IECEx 
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16.4 Certificação CKT 
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17 Versão editada 
No capítulo "Versão editada" é mencionada, para cada variante do manual de instruções,  
a respectiva alteração que foi efetuada neste documento. 
 
Versão 02.00.06 

• Exclusão das informações prévias às posições de edição 
• Incorporação segmento 5 "Homologações" 
• Incorporação homologação cazaquistanesa CKT no segmento 5 "Homologações" 
• Reincorporação de todas as páginas da certificação de teste de modelo 
• Reincorporação de todas as páginas certificado IECEx 
• Incorporação certificado cazaquistanês CKT 
• Correção no segmento "Conformidade de Normas" 
• Alteração no segmento "Identificação" 
• Alteração do limite de temperatura superior do suporte da câmera a 75°C 

 
Versão 02.00.07 

• Informações de contato do fabricante modificado de Stahl HMI Systems GmbH para Stahl 
Camera Systems GmbH. 
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