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Solicitante / Applicant 
 

R. STAHL do Brasil Com. e Imp. de Equip. Elet. Eletrônicos Ltda. 
Rua Barbalha, 303 - Salas 12 e 13 - Alto da Lapa 
05083-020 - São Paulo – SP - Brasil  
CNPJ: 10.510.369/0002-89 

  

Fabricante / Manufacturer 
 

R. STAHL Schaltgeräte GmbH 
Am Bahnhof 30 - 74638 Waldenburg – Germany 
CNPJ: Não aplicável / Not applicable 

  

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 TRANSDUTOR DE SEPARAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA 
FIBRE OPTIC ISOLATING REPEATER 

  

Modelo / Model 9186/12-11-1* 
  

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

  

Marcação / Marking Ex e mb ib [ia op is Ga] IIC T4 Gb 
[Ex ia Da] IIIC 

  

Normas Aplicáveis / Applicable Standards 

ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + ERRATA 1:2011 
ABNT NBR IEC 60079-7:2008 + ERRATA 1:2010 
ABNT NBR IEC 60079-11:2009 
ABNT NBR IEC 60079-18:2007 
ABNT NBR IEC 60079-26:2008 + ERRATA 1:2008 
ABNT NBR IEC 60079-28:2010 

  

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 27 de setembro de 2013 / September 27, 2013 
Revisão / Revision date 08 de setembro de 2016 / September 08, 2016 
Validade / Expire date 26 de setembro de 2019 / September 26, 2019 

 
  

Carlos R. Zoboli 
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 BVS 12.0081X, issue 0 2012-10-25 N/A 

 
LABORATÓRIO DE ENSAIOS / TESTING LABORATORY: 
 
DEKRA EXAM GmbH 
Dinnendahlstrasse 9 - 44809 Bochum 
Germany 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION: 
 
O Transdutor de Separação de Fibra Óptica modelo 9186 é utilizado para promover uma interligação de dados entre uma interface 
RS485 intrinsecamente segura e duas interfaces de fibra óptica protegida (Ex “op is”) para utilização em Zona 0, enquanto é alimentado 
por um circuito não intrinsecamente seguro. 
 
O transdutor deve ser montado em um invólucro apropriado com tipo de proteção de segurança aumentada Ex “e” se utilizado em 
Zona 1. 
 
O circuito de alimentação não intrinsecamente seguro é conectado através de terminais de segurança aumentada Ex “e” e conduzido à 
eletrônica não intrinsecamente segura que é encapsulada (Ex “mb”). Esta eletrônica presente dentro do módulo encapsulado provê 
dois circuitos de saída intrinsecamente seguros (Ex “ib”) para alimentação da eletrônica interna não encapsulada e da interface RS485 
intrinsecamente segura. 
 
A interface RS485 destinada à conexão a um sistema fieldbus intrinsecamente seguro, de acordo com o guia PNO, é intrinsecamente 
segura (Ex “ia”). O Transdutor de Separação de Fibra Óptica possui duas interfaces ópticas de dados intrinsecamente seguras que 
podem ser utilizadas para a montagem de uma estrutura circular. 
 
The Fibre Optic Isolating Repeater Type 9186 is used in explosive atmospheres for data link between an intrinsically safe RS485 interface and two fibre optical interfaces 
protected Ex op is for use in Zone 0, while supplied from a non-intrinsically safe circuit. 
 
The repeater has to be mounted inside an appropriate enclosure type of protection Increased Safety "e" if used in Zone 1. 
 
The non I.S. power supply circuit is connected via terminals protected type Ex e and lead to the non I.S. circuitry which is encapsulated per type Ex mb. The circuitry 
inside the encapsulated module provides two output circuits protected Ex ib for the supply of the internal circuitry without encapsulation and a third one for the supply of 
the RS485-IS interface. 
 
The RS485-IS interface intended for connection to an intrinsically safe field bus system as per the PNO guideline is protected type Ex ia. The Fibre Optic Isolating 
Repeater provides two intrinsically safe optical data interfaces that can be used to build up a circle structure. 
 
Temperatura ambiente 
Ambient temperature range 
Qualquer posição de montagem 
Any assembling position Ta -20 °C a/to +65 °C 
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Nomenclatura 
Type Designation 
 

9186/ 1 2 - * 1 - 1 * 
a b  c d  e f 

Sinalização de falha 
Fault signalling 

Sem 
Without        0 

Relê de falha 
Fault relay        1 

 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL DATA: 
 
Entrada auxiliar de potência com segurança aumentada (Ex “e”) 
Auxiliary Power input in type of protection Ex e 
Terminais fixados à carcaça Nos. 1 (+), 2 (-) 
Cage clamp terminal No. 1 (+), 2 (-) 
Tensão nominal 
Nominal voltage Un 24 Vcc/dc 

Corrente nominal 
Nominal current In 67 mA 

Tensão máxima 
Max. voltage Um 253 Vca/ac 

 
 
Barramento de interface intrinsecamente seguro (Ex “ia”) 
Intrinsically safe bus interface in type of protection Ex ia 
Soquete X1 9 polos SUB-D, Pino 3 (B+), 8 (A-), 6 (U+), 5 (U-) 
Esta interface é destinada à conexão ao barramento fieldbus intrinsecamente seguro do sistema RS485-IS de acordo com o guia 
PNO. 
A interface fieldbus é galvanicamente isolada dos circuitos não intrinsecamente seguros e do aterramento. 
9-pole SUB-D socket X1, Pin 3 (B+), 8 (A-), 6 (U+), 5 (U-) 
The interface is intended for the connection to intrinsically safe fieldbus system RS485-IS according to PNO guideline. 
The fieldbus interface is galvanically isolated from the non-intrinsically safe circuits and from ground. 
Máxima tensão de saída 
Maximum output voltage Uo RS485 ±3,7 Vcc/dc 

Máxima corrente de saída 
Maximum output current Io RS485 148 mA 

Máxima potência de saída 
Maximum output power Po RS485 137 mW 

Para a conexão de um sistema fieldbus intrinsecamente seguro RS485-IS com o seguinte valor máximo. 
For the connection of an intrinsically safe fieldbus system RS485-IS with the following max. value. 
Máxima tensão de entrada 
Maximum input voltage Ui RS485 ±4,2 Vcc/dc 

A capacitância efetiva interna Ci e a indutância efetiva interna Li são desprezíveis. 
O circuito intrinsecamente seguro com nível de proteção Ex ia pode adentrar uma Zona 20, mas o equipamento conectado deve 
estar certificado para este fim. 
The effective internal capacitance Ci and inductance Li are negligible. 
This intrinsically safe circuit level of protection Ex ia can lead into Zone 20; but the connected apparatus must  be certified separately for such use. 
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Terminais para conexão à malha de aterramento 
(Terminais conectáveis: 5, 6) 
Terminals for ground connection of the screen 
(pluggable terminal: 5, 6) 
Os terminais são destinados à conexão de aterramento capacitivamente isolada da malha do soquete ao sistema de aterramento. 
A conexão de aterramento é galvanicamente isolada dos demais circuitos. 
A malha do soquete SUB-D é galvanicamente isolada dos terminais 5, 6 por um capacitor (≤ 5 nF, dielétrico sólido, tensão de 
ensaio ≥ 1500 V). 
The terminals are intended for capacitive separated ground connection of the screen of the socket to the grounding system. The grounding connection circuit is 
galvanically separated from all other circuits. 
The screen of the SUB-D socket is galvanically separated from the terminals 5, 6 by a capacitor (≤ 5 nF, solid dielectric, test voltage ≥ 1500 V). 
 
 
Interface óptica de dados 
Conectores ópticos TD-A e RD-A (canal A) ou TD-B e RD-B (canal B) 
Optical Data interface 
Optical connectors TD-A and RD-A (Channel A) or TD-B and RD-B (Channel B) 
As interfaces ópticas de dados são fontes de radiação óptica intrinsecamente seguras com nível de proteção Ex op is IIC T6 de 
acordo com a IEC 60079-28 podendo adentrar uma Zona 0. 
The Optical Data interfaces are intrinsically safe optical radiation sources level of protection Ex op is IIC T6 as per IEC 60079-28 and can lead into Zone 0. 
Potência óptica irradiada 
Radiated optical power Po ≤ 15 mW 
 
 
Circuito de indicação de falha 
(Terminais conectáveis: 3, 4) 
Fault indication circuit 
(pluggable terminal: 3, 4) 
O circuito de indicação de falhas é passivo, galvanicamente isolado destinado à conexão de um circuito seguro intrinsecamente. The 
fault indication circuit is a passive, galvanically separated circuit provided for the connection of na intrinsically safe circuit. 
Máxima tensão de entrada 
Maximum input voltage Ui 24 V ca/ac / cc/dc 

Máxima corrente de entrada 
Maximum input current Ii 600 mA 

A capacitância efetiva interna Ci e a indutância efetiva interna Li são desprezíveis. 
The effective internal capacitance Ci and inductance Li are negligible. 
 
 
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: 
 

• O Transdutor de Separação de Fibra Óptica deve ser montado dentro de um invólucro com tipo de proteção de 
segurança aumentada se utilizado em Zona 1. 

• Neste invólucro deve ser fixada uma advertência como segue: Circuitos não intrinsecamente seguros protegidos por uma 
tampa interna com grau de proteção IP30. 

• The Isolating Repeater has to be mounted inside an enclosure type of protection “Increased Safety” if used in Zone 1. 
• On that enclosure the following warning must be fixed: Circuitos não intrinsecamente seguros protegidos por uma tampa interna com grau de proteção IP30. 
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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: 
 

• Ensaio de Rigidez Dielétrica de acordo com ABNT NBR IEC 60079-7 e ABNT NBR IEC 60079-18. 
• Dielectric Tests according ABNT NBR IEC 60079-7 and ABNT NBR IEC 60079-18. 

 
• Ensaio para Transformadores Infalíveis de acordo com ABNT NBR IEC 60079-11. 
• Tests for infallible transformers according ABNT NBR IEC 60079-11. 

 
• Verificação visual de acordo com ABNT NBR IEC 60079-18. 
• Visual inspections according ABNT NBR IEC 60079-18. 

 
 
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. 

 
 

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. 
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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 

2016-09-08 
Renovação de Certificado  
Certificate Renewal 

3225288.909440 2 

2014-11-21 
Correção de erro de digitação nos parâmetros elétricos da 
página quatro. 
Typo Correction of the electrical parameters on page four. 

SR10765128-T001 1 

2013-09-27 
Emissão inicial 
Initial issue 

13CA36937 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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