
Áreas potencialmente 
explosivas
soluções certificadas ex para monitoração da pressão e temperatura

 N pressostatos
 N transmissores de pressão
 N termostatos
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Trafag — Qualidade suíça comprovada

a trafag distingue-se pela experiência de décadas no desenvolvimento e produção de aparelhos de medição 
de pressão e temperatura para aplicações em áreas potencialmente explosivas. os requisitos continuamente 
crescentes relativamente à segurança e confiabilidade fluem de forma contínua no nosso desenvolvimento 
de produtos. os produtos à prova de defeitos disponibilizam uma funcionalidade e dispõem de certificação 
atex, assim como em muitos casos iecex.

IEC/EN 60079-0 – Gases

Ex ia IIC T6 Ga
tipo de proteção contra 
ignição

Grupo de explosão 
(para gases)

classe de 
temperatura

nível de 
proteção do 
aparelho

IEC/EN 60079-0 – Pó

tipo de 
proteção 
contra ignição

Grupo de explosão 
(para pó)

temperatura 
de superfície

nível de 
proteção do 
aparelho

Ex ia IIIC T130 °C Da

EN 50303 - Mineração subterrânea

Ex ia I Ma
tipo de proteção contra ignição equipamen-

to para a 
mineração 
subterrânea

nível de proteção do 
aparelho

CE - Designações e identificação

1258 II 2 GD
nr. de controle do órgão de 
fiscalização do sistema de 
garantia de qualidade

i: mineração  
 subterrânea
ii: todas as outras  
 aplicações

categoria 
(veja 
abaixo)

G = Gás
D = pó

 N categoria 1: para a zona 0 (gás) e 20 (pó)
 N Áreas potencialmente explosivas: contínuo
 N segurança contra falha dupla

 N categoria 2: para a zona 1 (gás) e 21 (pó)
 N Áreas potencialmente explosivas: regular
 N segurança contra falha isolada

 N categoria 3: para a zona 2 (gás) e 22 (pó)
 N Áreas potencialmente explosivas: improvável ou por um breve 

período de tempo

 N categoria e nível de proteção do equipamento: 
 N categoria m1 / nível de proteção do equipamento ma: funcional e 

seguro em caso de presença de atmosfera potencialmente explosiva. 
exige segurança em caso de dois erros independentes

 N categoria m2 / nível de proteção do equipamento mb: estes 
equipamentos são desligados na presença de atmosferas explosivas

 N tipo de proteção contra ignição: intrinsecamente segura

 N Grupo de explosão (gases): iic = hidrogênio, acetileno

 N classe de temperatura: define a temperatura de ignição e a 
temperatura permitida da superfície do equipamento

 N nível de proteção do equipamento: de acordo com as zonas 
potencialmente explosivas (Ga = zone 0 = categoria 1 em 
atex)

 N tipo de proteção contra ignição: intrinsecamente segura

 N Grupo de explosão (pó): iiic = pó condutor

 N temperatura da superfície: define a temperatura máxima 
da superfície

 N nível de proteção do equipamento: de acordo com as zonas 
potencialmente explosivas (Da = zonz 20 = categoria 1 em 
atex)
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x Transmissores de pressão

x Pressostatos

os transmissores de pressão eletrônicos se baseiam em tecnologias de sen-
sores próprias da trafag: película fina sobre aço e camada espessa sobre 
cerâmica, assim como adicionalmente de sensores piezoresistivos High
-end para aplicações específicas. a grande seleção de versões e opções per-
mite a seleção de produto otimizada para cada aplicação.   

os pressostatos eletromecânicos da trafag distinguem-se por uma elevada 
resistência à vibração e precisão do ponto de comutação em combinação 
com um design extraordinariamente robusto. podem ser utilizados ao lon-
go de anos sem manutenção. os diversos sensores que se baseiam no prin-
cípio do fole, da membrana ou do pistão possibilitam a medição precisa 
através de amplas faixas de pressão nos mais diversos fluidos, assim como 
perfis de ciclos de carga. 

   

x Termostatos

a trafag desenvolve, produz e comercializa termostatos há 70 anos. são 
usados nas mais diversas aplicações - desde a tecnologia de climatização, 
passando pela construção naval e fabricação de motores até às plataformas 
de Óleo e Gás offshore. isto deve-se à sua confiabilidade e robustez mesmo 
sob condições ambientais desfavoráveis, à sua elevada precisão do ponto 
de comutação, mesmo após a utilização por décadas, assim como ao seu 
funcionamento isento de manutenção.

Linhas de produtos Ex para regulação da pressão e 
temperatura
a trafag disponibiliza uma grande seleção em produtos ex, atex e iecex testados para a monitorização da pressão e da 
temperatura. estes produtos que correspondem às conformidades ce e atex disponibilizam uma funcionalidade fiável, 
um funcionamento garantidamente seguro em diversas zonas ex e são extremamente seguros em termos de defeitos.



www.trafag.com 4 

EXL 8432
x sTransmissor de pressão de imersão Ex

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72330
 i

Dados técnicos

princípio de medição camada espessa sobre cerâmica

Faixa de medição 0 ... 0.2 a 0 ... 10 bar

sinal de saída 4 ... 20 ma

precisão @ 25°c típica ± 0.3 % Fs típ. 
± 0.5 % Fs típ.

temperatura do fluido t4: -20°c ... +70°c 
t6: -20°c ... +65°c

temperatura ambiente t4: -20°c ... +70°c 
t6: -20°c ... +65°c

certificação / 
conformidade

Gl, Krs 
ex atex/iecex, en 60079-0/ 
en 60079-11/en 60079-26/ en 50303

 N x 
ii 1G ex ia iic t4/t6 Ga 
i m1 ex ia i ma

 N Boa compatibilidade de fluidos
 N cabo pUr/pe ou Fep
 N proteção cem, iec 61000

EXNT 8292
Transmissor de pressão Ex

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72329
 i

Dados técnicos

princípio de medição película fina sobre aço

Faixa de medição 0 ... 0.4 a 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 a 0 ... 30000 psi

sinal de saída 4 ... 20 ma

precisão @ 25°c típica ± 0.5 % Fs típ. 
± 0.3 % Fs típ.

temperatura do fluido máx. –40°c ... +120°c

temperatura ambiente máx. –40°c ... +120°c

certificação / 
conformidade

Gl, Krs, rmrs 
atex / iecex, conforme a norma 
en/iec 60079-0/en 60079-11/ 
en 60079-26/ en 50303

 N x 
ii 1G ex ia iic t4/t6 Ga 
ii 1D ex ia iiic t130° Da 
i m1 ex ia i ma ii 1/2G ex ia iic t4/t6 Ga/Gb  
(com conexão de encaixe em plástico)

 N Faixas de pressão de 0.4 a 2000 bar
 N sistema de sensores completamente soldado
 N opcional com sensor compatível com hidrogênio
 N atex e iecex

H2  ✔ opcional com sensor compatível 
com hidrogênio  x s
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EPN 8298
sTransmissor de pressão de motores

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72312
 i

Dados técnicos

princípio de medição película fina sobre aço

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 2500 bar 

sinal de saída 4 ... 20 ma 
0.5 ... 4.5 vDc radiométrico

precisão @ 25°c típica ± 0.5 % Fs típ. 
± 0.3 % Fs típ.

temperatura do fluido -40°c ... +125°c

temperatura ambiente -40°c ... +125°c

certificação / 
conformidade

aBs, Bv, ccs, Dnv-Gl, Krs, lrs, nKK, 
rina, rmrs

 N ii 3G ex ec iic t4 Gc
 N elevada resistência a vibrações
 N Boa resistência à temperatura
 N Diferentes classes de precisão
 N sistema de sensor completamente soldado em aço sem 

vedações adicionais

EXNA 8854
xTransmissor de pressão Ex

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72334
 i

Dados técnicos

princípio de medição piezoresistivo

Faixa de medição 0 ... 0.1 a 0 ... 1000 bar

sinal de saída 4 ... 20 ma

temperatura do fluido t3: -40°c ... +150°c 
t4: -40°c ... +100°c 
t6: -40°c ... +50°c

certificação / conformida-
de

Dnv-Gl 
ex conforme a norma,  
iec/en 60079-0/-11/-26, en 50303

tipo de proteção contra 
ignição

x 
ii 1G ex ia iic t3 ... t6 Ga 
ii 1D ex ia iiic t145°c Da 
i m1 ex ia i ma

 N ex atex / iecex
 N Faixas de pressão de 100 mbar
 N variantes com membranas alinhadas na frente
 N temperaturas do fluido até 150°c
 N proteção cem, iec 61000
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EXNA 8852/8853
s xTransmissor de pressão Ex

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72227
 i

Dados técnicos

princípio de medição piezoresistivo

Faixa de medição 0 ... 0.1 a 0 ... 1000 bar

sinal de saída 4 ... 20 ma

temperatura do fluido t3: -25°c ... +150°c 
t4: -25°c ... +100°c 
t6: -25°c ... +55°c

temperatura ambiente t3/t4: -25°c ... +85°c 
t6: -25°c ... +55°c

certificação / conformidade Gl, Krs

tipo de proteção contra 
ignição

x 
ii 1G ex ia iic t3 ... t6 Ga 
ii 1D ex ia iiic t125°c Da 
i m1 ex ia i ma

 N ex sev 11 atex 0145 x
 N Faixas de pressão de 100 mbar
 N variantes com membranas alinhadas na frente
 N temperaturas do fluido até 150°c
 N proteção opcional contra relâmpagos (iec 61000-4-5), 

10ka (8/20 µs)

EXNAL 8858
s xTransmissor de pressão de imersão Ex

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72231
 i

Dados técnicos

princípio de medição piezoresistivo

Faixa de medição 0 ... 0.1 a 0 ... 25 bar

sinal de saída 4 ... 20 ma

temperatura do fluido t4/t6: -5°c ... +50°c

temperatura ambiente t4/t6: -5°c ... +50°c

certificação / conformida-
de

Gl, Krs

tipo de proteção contra 
ignição

x 
ii 1G ex ia iic t3 ... t6 Ga 
ii 1D ex ia iiic t125°c Da 
i m1 ex ia i ma

 N Faixas de pressão de 100 mbar
 N cabo pUr ou Fep
 N versão resistente a químicos, por ex. titânio
 N proteção contra explosão ex ia iic t3 ... t6
 N proteção opcional contra relâmpagos (iec 61000-4-5), 

10ka (8/20 µs)
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EXS 404/414
xEX Industat

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72108
 i

Dados técnicos

Designação da aplicação termostato industrial ex com sensor 
remoto

Faixa de medição -30°c ... +40°c a +70°c ... +350°c

sinal de saída contato de comutação isento de 
potencial

Diferencial de comutação não ajustável

reprodutibilidade ± 0.5 % Fs típ.

certificação / 
conformidade

sev 15 atex 0156 x 
iecex sev 17.0010x

 N Forma construtiva compacta
 N invólucro robusto
 N posição de montagem arbitrária
 N ex db eb iic t6 Gb
 N ex tb iiic t80°c Db

EXAS 409/419
xEx Indu Ambistat

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72128
 i

Dados técnicos

Designação da aplicação termostato de ambiente industrial ex

Faixa de medição -30°c ... +30°c a 0°c ... +60°c

sinal de saída contato de comutação isento de 
potencial

Diferencial de comutação não ajustável

reprodutibilidade ± 0.5 % Fs típ.

certificação / 
conformidade

sev 15 atex 0156 x 
iecex sev 17.0010x

 N Forma construtiva compacta
 N invólucro robusto
 N tipo de proteção ip65
 N ex db eb iic t6 Gb
 N ex tb iiic t80°c Db
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EXP 900/904/912
xPressostato Ex

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72263
 i

Dados técnicos
princípio de medição Fole

Faixa de medição -0.9 ... 1.5 a 4 ... 40 bar

sinal de saída 1 contato de comutação isento de 
potencial (spDt)

Diferencial de comutação não ajustável

reprodutibilidade ± 1.0 % Fs típ.

temperatura do fluido -40°c ... +150°c

certificação / conformidade sev 15 atex 0157 x/iecex sev 17.0013x

tipo de proteção contra 
ignição

Áreas potencialmente explosivas devido 
a gás: ii 2 G ex db eb iic t6 Gb 
Áreas potencialmente explosivas devido 
a pó: ii 2 D ex tb iiic t80°c Db

 N invólucro em alumínio robusta, opção:  
invólucro em aço inoxidável

 N tipo de proteção ip66
 N posição de montagem arbitrária
 N ex db eb iic t6 Gb
 N ex tb iiic t80°c Db

EXPK 944/947/953
xPressostato Ex

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72270
 i

Dados técnicos
princípio de medição pistão

Faixa de medição 1 ... 10 a 60 ... 600 bar 

sinal de saída 1 contato de comutação isento de 
potencial (spDt)

Diferencial de comutação não ajustável

reprodutibilidade ± 1.0 % Fs típ.

temperatura do fluido nBr: -30°c ... +100°c 
FKm: -15°c ... +150°c

certificação / conformidade sev 15 atex 0157 x/iecex sev 17.0013x

tipo de proteção contra 
ignição

Áreas potencialmente explosivas devido 
a gás: ii 2G ex db eb iic t6 Gb; 
Áreas potencialmente explosivas devido 
a pó: ii 2D ex tb iiic t80°c Db

 N invólucro em alumínio robusta, opção:  
invólucro em aço inoxidável

 N tipo de proteção ip66
 N posição de montagem arbitrária
 N ex db eb iic t6 Gb
 N ex tb iiic t80°c Db
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EXPD 920/924/932
xPressão diferencial Ex Pressostato

Vantagens

Ficha de dados www.trafag.com/H72256
 i

Dados técnicos
princípio de medição Fole

Faixa de medição -1 ... 6 a -1 ... 18 bar

pressão diferencial -0.6 ... 3.4 a 1 ... 16 bar
sinal de saída 1 contato de comutação isento de 

potencial (spDt)
Diferencial de comutação não ajustável

reprodutibilidade ± 1.0 % Fs típ.

temperatura do fluido -50°c ... +150°c

certificação / conformidade sev 15 atex 0157 x/iecex sev 17.0013x
tipo de proteção contra 
ignição

Áreas potencialmente explosivas devido 
a gás: ii 2G ex db eb iic t6 Gb; 
Áreas potencialmente explosivas devido 
a pó: ii 2D ex tb iiic t80°c Db

 N invólucro em alumínio robusta
 N tipo de proteção ip66
 N ex db eb iic t6 Gb
 N ex tb iiic t80°c Db
 N posição de montagem arbitrária
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Meio operacional simples “Simple Apparatus”

os interruptores de pressão e termostatos que são combinados com um amplificador de separação certificado 
(barreira Zener/relé Zener) podem ser utilizados na zona 1 e 2, assim como na zona 21 e 22, conforme a norma 
iec/en 60079-11, como “meio operacional elétrico simples”. estes interruptores de pressão e termostatos não 
são adequados para a zona 0 e a zona 20. não é permitida a utilização em aplicações relevantes para a segu-
rança (meios operacionais elétricos certificados). os amplificadores de separação são adequados para aplica-
ções intrinsecamente seguras. o equipamento transmite sinais da área potencialmente explosiva para a área 
segura.

Non hazardous areaHazardous areaZone dangereuse Zone non dangereuse

amplificador de separação correspondente

Áreas potencialmente explosivas Área não potencialmente explosiva

"simple apparatus" termostatos / pressostatos

amplificador de separação recomendado (ver capítulo “acessórios”):

n.º de peça trafag:  Zen230vac (230 vac)
   Zen24vDc (24 vDc)

caso seja utilizado outro tipo de amplificador de separação, deve ser garantido que o seu limite de potência 
elétrica se encontra dentro das especificações do “simple apparatus” termostato ou interruptor de pressão.

Ex ia IIC
Ui > U0

ii > i0

pi > p0

230 vac (F90141)
 24 vDc (F90140)

rating
Ui = 24 v
ii = 100 ma
pi = 0,6 W
li = 0
ci = 0

U0 ... 24 v
i0 ... 100 ma
p0 ... 0,6 W
l0 ... 8mH
c0 ... 100nF
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«Simple Apparatus» conforme a ATEX 904/924/947
xPressostatos

Vantagens
 N Forma construtiva compacta
 N invólucro robusto
 N tipo de proteção ip65
 N posição de montagem arbitrária
 N “meio operacional simples” utilizável em zonas 

potencialmente explosivas

«Simple Apparatus» conforme a ATEX 414/419
xTermostatos

Vantagens
 N Forma construtiva compacta
 N invólucro robusto
 N tipo de proteção ip65
 N posição de montagem arbitrária
 N “meio operacional simples” utilizável em zonas 

potencialmente explosivas

Dados técnicos
tecnologia de sensor Fole / pistão

Faixa de medição 904:   –0.9 ... 1.5 até 10 ... 100 bar
924:   –1 ... 6 até –1 ... 18 bar
947:     1 ... 10 até 60 ... 600 bar

sinal de saída 1 contato de comutação isento de 
potencial (spDt)

Diferencial de comutação não ajustável

reprodutibilidade ± 1.0 % Fs típ.

temperatura do fluido 904 / 924:  –40 ... +150 °c
947: vedação nBr:   –30 ... +100 °c
          vedação FKm:   –15 ... +150 °c

material do sensor 1.4435 (aisi316l) / Bronze /
Bronze niquelado   

material de invólucro alsi10mg/ com revestimento epóxi

tecnologia de sensor 414: tubo capilar com sensor de 
montagem livre
419: enrolamento de tubo capilar

Faixa de medição 414: –30 ... +40 até +70 ... +350°c
419: –30 ... +30 até 0 ... +60°c

sinal de saída contato de comutação isento de 
potencial

Diferencial de comutação não ajustável

reprodutibilidade ± 0.5 % Fs típ.

choque 50 g / 11 ms

material do sensor aço inoxidável / cobre /
cobre niquelado   

material de invólucro alsi9cu3, revestido

Dados técnicos

Ficha de dados 904   
www.trafag.com/H72364

 i www.trafag.com/H72365
 i www.trafag.com/H72366

 iFicha de dados 924   Ficha de dados 947   

www.trafag.com/H72183
 i www.trafag.com/H72182

 iFicha de dados 414   Ficha de dados 419   
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Qualidade comprovada
representada em todo o mundo, reconhecida mundialmente,  
qualidade suíça

 Referências
aBB  i  ait  i  aKG  i  alstom  i  areva t&D  i  atos  i  avl  i  Benninghoven  i  Bharat Heavy electrical  i  Blohm & voss  i  Bombardier  i  Bosch rexroth  i  BmW rolls-royce
Bühler  i  caterpillar  i  charmilles  i  Dalian marine Diesel ltd.  i  Detroit Diesel  i  Deutsche Bahn aG  i  Doosan Group  i  Dräger  i  electrolux  i  elektrobudowa s.a.
Faiveley  i  Fincantieri  i  Flender  i  Goninan  i  Greenfield  i  G&W  i  Hermetic pumpen  i  roche  i  Hudong Heavy machinery  i  Hyundai Heavy industries  i  iav   
ingersoll rand  i  iveco  i  Koma  i  man B&W  i  melag  i  mitsubishi  i  mtU  i  noske-Kaeser  i  oilon  i  ormat turbines  i  parker  i  pesa  i  philips  i  pKn orlen s.a.  
pmc  i  polarteknik  i  promeco  i  Queensland rail  i  reintjes  i  renk  i  rolls-royce  i  schindler  i  schneider electric  i  schottel  i  sciteq-Hammel  i  siemens  i  sncF
stx Heavy industries   i   thermax limited   i   toshiba   i   trumpf   i   verolme shipyard   i   vesta   i   viessmann   i   voith   i   Wärtsilä   i   Westfalia separator   i   W&H
Yichang marine Diesel ltd  i  York  i  ZF marine

 N Sede
suíça   

 N Subsidiárias  Representações
alemanha  África do sul  emirados Árabes Unidos    noruega   
Áustria    austrália    estônia   nova Zelândia
espanha  Bélgica    Filipinas   portugal   
eUa  Brasil    Finlândia   romênia  
França  canadá  Grécia  singapura   
Grã-Bretanha  china   Holanda  suécia  
Índia  chipre     Hungria  taiwan  
itália    colômbia     indonésia  tailândia
Japão   coreia       islândia  turquia   
polônia (Joint venture)    croácia    israel   Ucrânia  
república tcheca    Dinamarca   malásia  vietnã  
rússia (Joint venture)    

trafag sensors & controls
switzerland

industriestrasse 11
cH-8608 Bubikon

tel. +41 44 922 32 32
Fax +41 44 922 32 33

www.trafag.com
trafag@trafag.com


