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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 

  

 

STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 
Rua Badejo, 38 – Aquarios – Vinhedo – SP – 13280-000 - Brasil 
CNPJ: 07.590.814/0001-72 

  

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 Caixa de Terminais / Terminal Box 
  

Modelo / Model 8150/1-****-****-***-**** e/and 8150/2-****-****-***-**** 
  

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

Marcação / Marking Ver Descrição do Produto abaixo / See Product Description below 
  

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 
ABNT NBR IEC 60079-11:2009 
ABNT NBR IEC 60079-18:2007 
ABNT NBR IEC 60079-31:2011 

  

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 04 de março de 2011 / March 04, 2011 
Revisão / Revision date 10 de maio de 2017 / May 10, 2017 
Validade / Expire date 03 de março de 2020 / March 03, 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. CÓ
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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 09.0048, Issue No. 2 2012-10-22 NA 

 

LABORATÓRIO DE ENSAIOS / TESTING LABORATORY: 

 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION: 
 

A caixa de terminais modelo 8150/1-****-****-***-**** e 8150/2-****-****-***-**** consiste de invólucros de aço ou aço inoxidável com tipo 
de proteção segurança aumentada “Ex e” e proteção por invólucro “Ex t”, os quais podem ser fornecidos com flanges. Diversas caixas 
podem ser combinadas entre si. 
 
A caixa de terminais é equipada com terminais para circuitos com tipo de proteção segurança aumentada “Ex e” ou segurança 
intrínseca “Ex i” ou ainda com uma combinação de ambos. Opcionalmente pode ser fornecida com terminais desconectáveis e fusíveis. 
Os componentes para os circuitos intrinsecamente seguros são marcados, por exemplo, na cor azul clara. 
 
A conexão é feita por meio de entrada de cabos Ex certificadas. 
 
O invólucro vazio bem como os componentes montados foram ensaiados e certificados separadamente. O invólucro possui grau de 
proteção IP66. 
 
Condições de fabricação 

O número máximo de condutores para o tamanho do invólucro depende da seção transversal e o valor de corrente contínua 
permissível deve ser determinado através das especificações. 

 

Equipamentos com o tipo de proteção segurança intrínseca “i” devem ser instalados de forma que as distâncias de escoamento e 
isolação entre os circuitos intrinsecamente seguros e não-intrinsecamente seguros atendam os requisitos da ABNT NBR IEC 
60079-11. 

 

Quando mais de um circuito intrinsecamente seguro é utilizado, as regras de interconexão devem ser observadas. 

 

A caixa de terminais com pintura a pó em poliéster não deve ser utilizada em áreas afetadas por cargas produzidas no processo, 
fricção mecânica e processos de separação, emissão de elétrons (por exemplo, nas proximidades de equipamentos com 
revestimento eletrostático) e poeiras transportadas pneumaticamente.  

 
The Terminal Box type 8150/1-****-****-***-**** and 8150/2-****-****-***-**** consists of enclosures out of steel or stainless steel in the type of protection 
Increased Safety "e" and protection by enclosures "t", which may be provided with flanges. Several boxes can be combined with each other. 
 
The Connection and Junction box is equipped with terminals for circuits in the type of protection Increased Safety "e" or Intrinsic Safety "i" or combinations 
of both. It may optionally be provided with disconnect terminals and fuses. The components for intrinsically safe circuits are marked, e.g. in light blue. 
 
Connection is by means of certified Ex-type cable entries. 
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The empty enclosures as well as all mounted and attached components have been tested and certified under a separate examination certificate. The 
enclosure has ingress protection IP66. 

 

Conditions of manufacturing: 

The maximum number of conductors for the housing size in dependence on the section and the permissible continuous current rating are to be 
taken from the specifications. 

 

Equipment of the type of protection intrinsic safety "i" is to be installed in such a way that the distances, creepage distances and clearances 
between intrinsically safe circuits and non-intrinsically safe circuits comply with the requirements of ABNT NBR IEC 60079-11. 

 

When more than one intrinsically safe circuit is used, the rules for interconnection are to be observed. 

 

The terminal box with a coating of polyester powder must not be used in areas affected by charge-producing processes, mechanical friction and 
separation processes, electron emission (e.g. in the vicinity of electrostatic coating equipment), and pneumatically conveyed dust.      
 

Marcação / Marking: 

 

8150/1: 8150/2: 

 

Ex d e mb II** T*** Gb 

Ex tb IIIC T****°C Db 

-***** °C ≤ Ta ≤ ***** °C 

 

 

 

Ex i* II** T*** Gb 

Ex tb IIIC T**** °C Db 

-***** °C ≤ Ta ≤ ***** °C 

 

 

 

Onde / Where: 

* Tipo de proteção Segurança Intrínseca 

Intrinsic Safety Type of protection 

ia ou/or ib 

** Grupo de Gases 

Gas Group 

IIC ou/or IIB ou/or IIA 

*** Classe de Temperatura 

Temperature Class 

T6 ou/or T5 ou/or T4 ou/or T3 

**** Máxima temperatura de Superfície (Poeira)  

Maximum surface temperature (Dust) 

T80°C ou/or T95°C ou/or T130°C ou/or T135°C 

***** Faixa de temperatura ambiente 

Ambient temperature range 

Depende da Gaxeta / Dependent on the gasket: 

Gaxeta/Gasket 1: -60 °C ≤ Ta ≤ +135 °C 

Gaxeta/Gasket 2: -58 °C ≤ Ta ≤ +85 °C 

Gaxeta/Gasket 3: -25 °C ≤ Ta ≤ +76 °C 

 
A composição da marcação do tipo de proteção será baseada nos tipos de proteção dos componentes efetivamente utilizados na 
construção. 
The composition of the type of protection mark will be based on the types of protection of components actually used on the construction. 
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Nomenclatura / Nomenclature: 

 

8150/ *- ****- ****- ***- * * * * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Onde / Where: 

 

1 tipo type 

2 1 = caixa terminal "Ex e" e combinação "Ex e" e "Ex i" 
2 = caixa terminal Ex i 

1 = terminal box "Ex e" and mixed "Ex e" and "Ex i" 
2 = terminal box Ex i 

3 0100 a 1200, comprimento 0100 to 1200, width 

4 0100 to 2200, altura 0100 to 2200, height 

5 060 to 800, profundidade 060 to 800, depth 

6 Material: 

1: 1.0330 

2: 1.4301 

3: 1.4404 ou 1.4571 

Material: 

1: 1.0330 

2: 1.4301 

3: 1.4404 or 1.4571 

7 Superfície: 
1: revestimento em pó 

2: escovado 

3: eletro polido 

Surface: 
1: powder coated 

2: grinded corn 240 

3: electro polished 

8 Projeto: 
1: tampa fechamento por parafusos 

2: dobradiças / fechos rotativos 

3: dobradiças / fechamento por parafusos 

Design: 
1: screw cover 

2: hinge / rotary latches 

3: hinge / screw cover 

9 Gaxeta: 
1: Gaxeta 1 

2: Gaxeta 2 

3: Gaxeta 3 

Gasket: 
1: Gasket 1 

2: Gasket 2 

3: Gasket 3 
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Determinação da Classe de Temperatura / Determination of the temperature class: 

 

A população máxima com blocos terminais é definida nas folhas suplementares (refira-se às páginas no fim deste certificado) com 
base em um programa de cálculo de tal maneira que a classe de temperatura não seja excedida. 

 
Para a população adicional com terminais de desconexão e fusíveis, a classe de temperatura T6, T5, T4 ou T3 (grupo de gases) e 
temperatura de superfície T80 °C, T95 °C, T130 °C ou T135 °C (poeiras) serão definidas durante os ensaios de rotina, dependendo do 
auto-aquecimento devido a corrente nominal do terminal e da temperatura ambiente. 
 
A faixa de temperatura ambiente permitida para a caixa de terminais pode ser limitada pela faixa de temperatura ambiente dos 
equipamentos certificados separadamente. 
 
The maximum population with terminal blocks is defined in the supplementary sheets (refer to the last pages on this certificate) on the basis of a 
calculation program in such a way that the temperature class cannot be exceeded. 
 
For the additional population with disconnect terminals and fuses, the temperature class T6, T5, T4 or T3 (gas groups) and surface temperature  
T80 °C or T95 °C or T130 °C or T135 °C (dusts) will be defined during the routine test depending on the self-heating due to terminal rated current 
and the ambient temperature. 

 
The maximum permissible ambient temperature range of the terminal housing can be limited by the maximum permissible ambient temperature ranges 
of the separately certified equipment. 

 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL DATA: 

 
Máxima tensão até / Rated voltage up to (*) 1100 V 
Máxima corrente / Rated current max (*) 630 A 
Máxima área de seção transversal dos condutores / Rated conductors cross section max (*) 350 mm

2
. 

 
(*) depende do tipo de terminal / depending on type of terminal 
 

Tamanho / Size Comprimento / Width (mm) Altura / Height (mm) Profundidade / Depth (mm) 

Min. 100 100 60 

Max. 1200 2200 800 

 
Os valores apresentados são valores máximos, os valores elétricos definitivos dependem dos equipamentos/componentes elétricos 
incorporados. Dentro destes valores máximos permitidos e de acordo com as normas, o fabricante especificará os valores finais 
dependendo das condições do sistema, modo de operação, categoria de utilização, etc. A característica dos valores dos circuitos 
intrinsecamente seguros são fornecidos sob a responsabilidade do fabricante. 
 
The rated values are maximum values, the actual electrical values depend on the electrical equipment incorporated. Within the scope of these maximum 
permissible values and with due regard to the standards, the manufacturer specifies the final rated values dependent on the system conditions, mode of 
operation, utilization category, etc. The characteristic values of the intrinsically safe circuits are to be given by the manufacturer on its own responsibility. 

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

Nenhuma / None. 
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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: 
The following routine tests shall be conducted by the manufacturer and will be verified during the audits conducted by UL: 
 

 O atendimento da máxima temperatura permitida de acordo com a respectiva classe de temperatura (devido a consideração dada 
em relação à máxima temperatura ambiente) deve ser garantida por meio da realização de ensaios de rotina de acordo com a  
ABNT NBR IEC 60079-0. A faixa de temperatura admissível dos componentes não pode ser excedida. 

 

 Os valores das distâncias de isolação e escoamento entre componentes individuais resultantes da instalação devem ser checados 
com respeito aos seus valores máximos. 

 

 Para caixas terminais com fiação interna, um ensaio de rotina deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-7 
(Ensaio de rigidez dielétrica). 

 

 Compliance with the maximum permissible temperature under the relevant temperature class (due consideration being given to the maximum 
ambient temperature) shall be safeguarded by routine testing in compliance with ABNT NBR IEC 60079-0. The admissible temperature range of the 
components may not be exceeded. 

 

 The creepage and clearance distances between the individual built-in components resulting from installation shall be checked with regard to their 
maximum values. 

 

 For wired terminal boxes, a routine test shall be carried out according to ABNT NBR IEC 60079-7 (Dielectric tests). 

 
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. Este certificado cancela e substitui o número anterior 11/UL-BRHZ-0028. 
 

 

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. This certificate cancels and replaces the previous certificate number 11/UL-BRHZ-0028. 
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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 

2017-05-10 

Adequação da marcação Ex removendo a diferença entre 
marcações Ex para invólucros com pintura e sem pintura.  
Adequacy of Ex marking removing the Ex marking difference between painted and 
non-painted enclosures. 

3893238.992804 6 

2017-04-10 
Inclusão de fabricante, Steute do Brasil 
Add manufacturer location, Steute do Brasil 

3369446.934325 5 

2017-03-03 
Renovação de Certificado.  
Certificate Renewal. 

3504238.950959 4 

2014-11-17 

Atualização do certificado para cobrir as alterações providas na 
certificação de origem IECEx (atualização da faixa de temperatura 
ambiente, alteração na construção do invólucro e avaliação de acordo 
com as normas atuais IEC). 
Update on certificate to cover the changes provided on the updated IECEx origin 
certificate (update on ambient temperature range, change on enclosure construction 
and evaluation according to the latest IEC standard versions). 

1900094.389854 3 

2014-03-26 
Renovação do certificado. 
Certificate renewal 

386762.133691 2 

2013-09-16 

Atualização do modelo de certificado com pequenas correções e 
clarificações no texto; Atualização do endereço do Solicitante. 
Certificate template update with minor corrections and clarifications in the text; 
Update on Applicant's address. 

SR10338526-T001  1 

2011-03-04 
Emissão inicial 
Initial issue 

11CA08876  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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