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Produto 
Product  

SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TANQUES  
TANK GAUGING SYSTEM 

Solicitante / Endereço: 
Applicant / Address 
 

EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA 
Avenida Hollingsworth, 325 
18087-105 - Sorocaba - SP – Brasil  
CNPJ: 43.213.776/0001-00 

Fabricante / Endereço: 
Manufacturer / Address 
 

ROSEMOUNT TANK RADAR AB 
Layoutvägen 1 
SE-435 23 - Mölnycke – Suécia 

Unidade (s) Fabril (is) / Endereço: 
Production Site / Address 

ROSEMOUNT TANK RADAR AB 
Layoutvägen 1 
SE-435 23 - Mölnycke – Suécia 
 

Modelo: 
Model 
 

CMS 

Características Principais:  
Ratings / Principal Characteristics 
 

Ver Descrição do Produto / See Product Description 

Marca / Código de barras: 
Trademark / Bar Code 
 

ROSEMOUNT 

Família de Produto: 
Product’s Family 

Sistema de monitoração para uso em atmosferas explosivas 
Gauging system for use in explosive atmospheres 
 

Número de Série / Lote: 
Serial number / Batch number 

N/A 

Marcação: 
Marking 
 

Ex ia IIC T4 Ga 
[Ex ia Ga] IIC (Fonte de alimentação / Power supply) 

Normas Aplicáveis: 
Aplicable Standards 
 

ABNT NBR IEC 60079-0:2013 & ABNT NBR IEC 60079-11:2013 

Modelo de Certificação: 
Certification Model 
 

Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5  

Portaria Inmetro N° / Escopo: 
Inmetro Decree n° / Scope 
 

179:2010 / Equipamentos Elétricos e Eletrônicos para Atmosferas Explosivas / Electrical 
Equipment for Explosive Atmospheres 

Concessão para: 
Concession for 
 

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o (s) produto (s) relacionado (s) neste 
Certificado / Use of the conformity identification seal on the product (s) listed in this certificate 

A Associação IEx Certificações, que é um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, 
sob o registro N° OCP-0064, confirma que o produto está em conformidade com a (s) Norma (s) e Portaria acima descritas. 
Associação IEx Certificações, as a Product Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, according to the register N° OCP-0064, 
confirms that the product (s) is (are) in compliance with the standards and Decree above mentioned. 

Marco A. Bucciarelli Roque 
Signatário autorizado 
Authorized signatory 
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Descrição do Produto / Product Description 
 

O Sistema de Monitoração de Tanques, modelo CMS, é constituído por uma fonte de alimentação, um medidor de nível de tanque por radar, 

um transmissor de temperatura, um display e sensores de movimento. Um transmissor de pressão certificado é também conectado ao 

equipamento. As diversas unidades que constituem o sistema são descritas a seguir: 
The Tank Monitoring System, model CMS, consists of a power supply, a tank level meter per radar, a temperature transmitter, a display and motion sensors. A 

certified pressure transmitter is also connected to the equipment. The various units making up the system are described below: 

1. Fonte de alimentação (equipamento associado) / Power Supply Unit (associated equipment), modelo SCT 5110 model 

É constituída pelas seguintes partes / It consists of the following parts: 

1.1 Unidade de alimentação, modelo SCN, com um transformador de isolamento e um acoplador óptico que fornecem uma isolação galvânica 

em relação à rede de alimentação e entre cada um dos circuitos de saída; 
SCN Power Supply Unit with an isolation transformer and opto-coupler providing a galvanic isolation to the supply network and between each of the output 

circuits; 

1.2 Barreiras de diodos, modelo SCS, compostas por três circuitos intrinsecamente seguros separados com proteção tipo “shunt” e resistores 

em série. Cada circuito de saída possui uma característica resistiva linear; 
SCS Diode Safety Boards comprising thee separate intrinsically safe circuits with shunt protection and serial resistors. Each circuit has a linear resistive output 

characteristic; 

1.3 Modem Fieldbus, modelo SCM52, que fornece um acoplamento isolado galvanicamente para uma interface RS-232. O acoplamento é feito 

por três blocos de capacitores conectados em série; 
SCM Fieldbus Modem providing a galvanic isolated coupling for between a RS-232 interface. The coupling is provided by the use of three serial connected 

blocking capacitors; 

1.4 Placa de conexão para até 17 unidades de modelo SCS e uma unidade modelo SCM. 
       Back Plane is the connection board for the up to 17 SCS units and one SCM unit. 

 

2. Eletrônica de Monitoração de Tanques modelos TGE 51... e TGE 52.. / Tank Gauge Electronics, TGE 51... and TGE 52.. models 

É constituída pela montagem de até três placas TGE isoladas. Os modelos podem ter um, dois ou três canais de radar, sendo designado, 

conforme abaixo. 

TGE5110 ou 5210: Com um canal de radar, TGE 5120 ou 5220: Com dois canais de radar e TGE 5130 ou 5230: Com três canais de radar. 

Cada placa TGE inclui três grupos de alimentação intrinsecamente seguros separados (Grupo MAU - “Media Attachment Unit”, Grupo FMCW 

e Grupo Sensor). A potência de cada grupo é limitada a 1 W ou os componentes são colocados em um composto encapsulante (Grupos MAU 

e FMCW). Cada grupo é alimentado isoladamente em relação aos outros grupos, com distâncias de isolamento apropriadas, e os sinais 

elétricos entre os grupos são limitados. As placas TGE possuem uma conexão externa para os dispositivos que são listados a seguir, nos itens 

3, 4, 5 e 6.  

Comprises an assembly of three isolated TGE boards. The models may have one, two or three radar channels, designated respectively by: 

TGE5110 or 5210: With one radar channel, TGE5120 or 5220: Two radar channels, or TGE5130 or 5230: three radar channels. 

Each TGE board includes three separate intrinsically safe power groups (MAU Group, FMCW Group and Sensor Group). The power of each group is limited to             

1 W or the components are placed in an encapsulating compound (MAU and FMCW Groups). 

Each group is fed separately from the other groups, with appropriate insulation distances, and the electrical signals between the groups are limited. The TGE boards 

have an external connection for the devices listed below in items 3, 4, 5, and 6. 
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2.1 - Unidades de Monitoração de Tanques, modelo TGU / Tank Gauge Unit (TGU) 
As Unidades de Monitoração de Tanques (“Tank Gauge Unit” – TGU) são antenas do tipo radar que são montadas com a Eletrônica de 

Monitoração de Tanque, TGE.... Podem ser dos seguintes modelos: TGU 51, TGU 52, TGU 53, TGU 55, TGU 56, TGU 57, TGU 58,                  

TGU 62, TGU 65 e TGU 68. São instaladas em áreas classificadas com EPL Ga (zona 0). A fonte de alimentação intrinsecamente segura, com 

isolação galvânica, é instalada numa área não classificada, sendo aprovada para alimentar unidades que operam no Grupo IIC. Deve ser 

utilizado um cabo com 2x3 fios, com blindagem comum, entre a fonte SCT e a Unidade TGU. O comprimento do cabo pode variar de 10 a 400 

m e a resistência do cabo de uma via deve ser no máximo 9 Ω. Deve ser utilizado um cabo com 2x2 fios com blindagem comum entre as 

Unidades TGU e os sensores listados nos itens 3, 4, 5 e 6. Este cabo pode ter comprimento de 0 a 50 m. A potência e a tensão para as 

Unidades TGU devem ser fornecidas por 3 circuitos intrinsecamente seguros separados. 

The TGU units are complete radar antennas with the TGE ... electronic unit mounted in a complete assembly. Can be one of the following models: TGU 51,          

TGU 52, TGU 53, TGU 55, TGU 56, TGU 57, TGU 58, TGU 62, TGU 65 and TGU 68. Tank Gauge Unit (TGU) electronics with options is placed in a Hazardous 

area in zone 0 (IIC). The power supply unit with IS Galvanic Isolators is placed in a non-hazardous area and approved to feed units in IIC. Between SCT and TGU 

a cable, 2x3 wires with a common shield, shall be used. The cable length can vary between 10 - 400 meters. Cable resistance one way, max 9 Ω. Between TGU 

and the sensors listed in items 3, 4, 5 and 6 a cable, 2x2 wires with common shield, shall be used. The cable length can vary between 0 – 50 meters in total. 

Available power and voltage to TGU shall be 3 separated IS circuits. 

3. Sensores de temperatura / Temperature sensors 
Podem ser utilizados os seguintes sensores de temperatura / The following temperature sensors can be used: 

-  Modelo TMB 5110, para elementos PT-100 a 3 fios / TMB 5110, for 3 wire Pt 100 elements;  

-  Modelo TMB 5120, para elementos PT-100 a 4 fios / TMB 5120, for 4 wire Pt 100 elements. 

4. Display de Monitoração de Tanques, modelo TGD 5110 / Tank Gauge Display,TGD 5110 model 
Display LCD para indicar dados no convés de um navio / A display panel for mounting on the ship deck. 

5. Sensor de movimento, modelo WTU 5110/ Movement sensor, WTU 5110 model 

Um sensor para detectar o movimento de um dispositivo para limpeza do tanque / A sensor for detecting the movement of a tank cleaning device. 

6. Transmissor de pressão de vapor, modelo PDCR 250-2967 / Vapour Pressure Sensor, PDCR 250-2967 model 

Sensor de pressão de vapor / Vapour Pressure Sensor, fabricado por / made by Druck Limited (Inglaterra / England). 

7. Invólucro / Enclosure: 

Invólucro externo / External enclosure, modelo OTG 51 model. 
 
Marcação / Marking: 

Fonte de alimentação / Power supply, modelo SCT 5110 model:  
[Ex ia Ga] IIC 

0 °C ≤ Tamb ≤ +70 °C 

Placa de comunicação (parte da unidade de fonte de alimentação) / Communication board (part of Power Supply Unit), modelo SCM52 model: 
[Ex ia Ga] IIC 

0 °C ≤ Tamb ≤ +80 °C 

Eletrônica de Monitoração de Tanques / Tank Gauge Electronics, modelos TGE 51... & TGE 52... models: 
Ex ia IIC T4 Ga 

-40 °C ≤ Tamb ≤ +80 °C 

Unidades de Monitoração de Tanques / Tank Gauge Units, modelo TGU model:  

Modelos / Models: TGU 51, TGU 52, TGU 53, TGU 55, TGU 56, TGU 57, TGU 58, TGU,62, TGU 65, TGU 68: 
Ex ia IIC T4 Ga 

-40 °C ≤ Tamb ≤ +70 °C 
Caixa de medição de temperatura / Temperature Measuring Box: 

Transmissor de temperatura para conexão de 6 sensores externos de temperatura / Temperature transmitter for connection to 6 external temperature 

sensors: 
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-  Modelo TMB 5110, para elementos PT-100 a 3 fios / TMB 5110, for 3 wire Pt 100 elements;  

-  Modelo TMB 5120, para elementos PT-100 a 4 fios / TMB 5120, for 4 wire Pt 100 elements  
Ex ia IIC T4 Ga 

-40 °C ≤ Tamb ≤ +70 °C 

Display de Monitoração de Tanques / Tank Gauge Display, modelo TGD 5110 model:  

Ex ia IIC T4 Ga 
-40 °C ≤ Tamb ≤ +70 °C 

Sensor de movimento / Movement sensor, modelo WTU 5110 model:  
Ex ia IIC T4 Ga 

-40 °C ≤ Tamb ≤ +70 °C 

Transmissor de pressão de vapor / Vapour Pressure Sensor, modelo PDCR 250-2967 model:  
Ex ia IIC T4 Ga 

-40 °C ≤ Tamb ≤ +80 °C 

Conexões e parâmetros de segurança / Connections and Safety Parameters: 
Fonte de alimentação SCT 5110 Power supply (desenho 9150075-904 drawing): 
Fonte SCT, conector X1: Um = 32 V / Power supply SCT:X1: Um: 32 V 

Modem SCM, conector X11: Um = 250 V / Communication line SCM:X11: Um: 250V 

SCM 52: Um = 90 Vcc/dc 

Conexões das barreiras SCS, conector X2: contatos 1-2, 3-4 / Connections SCS:X2:  1-2, 3-4: 

 1-2 3-4 
Uo 19,53 V 19,53 V 
Io 297 mA 297 mA 
Po 1,45 W 1,45 W 
Co 235 nF 235 nF 
Lo 100 µH 100 µH 

Lo/Ro 24,55 µH/Ω 24,55 µH/Ω 
 

Conexões das barreiras SCS, conector X2: contatos 5-6 / Connections SCS:X2  5-6: 
 5-6 

Uo 13,02 V 
Io 330 mA 
Po 1,07 W 
Co 1000 nF 
Lo 220 µH 

Lo/Ro 33,1 µH/Ω 
 
Nota: A característica de saída de todos os circuitos é resistiva linear e todos os circuitos são separados galvanicamente da fonte de 
alimentação e dos outros circuitos. 
Note: The output characteristic for all circuits are linear resistive and all circuits galvanically separated from the supply and each other.  

 
Eletrônica de Monitoração de Tanque e Unidades de Monitoração de Tanques / Tank Gauge Electronics and Tank Gauge Units,                       
modelos TGE 51... /TGU models: 
Conector X1: contatos 1-2, 3-4 (desenhos 9150075-910 e 9150075-911) / Connector X1: contacts 1-2, 3-4 (drawings 9150075-910 and 9150075-911) 
A Unidade TGE/TGU é certificada para conexão à Fonte SCT 5110, não sendo especificados parâmetros de entrada / The Unit TGE/TGU is 
certified for connection to Source SCT 5110 

Conexões externas para sensores, conector X1: contatos 7-8 e 9-10 / External connections for sensors, connector X1: contacts 7-8 and 9-10 
(desenhos / drawings 9150075-904 & 9150075-909): 

 7-8 & 9-10 
Uo 6,8 V 
Io 210 mA 
Po 0,7 W 
Co 16 µF 
Lo 700 µH 
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Equipamentos auxiliares conectados externamente a TGE/TGU (desenhos 9150075-909, 9150075-910 e 9150075-911). 
Auxiliary equipment connected to the external connections of the TGE/TGU (drawings 9150075-909, 9150075-910 and 9150075-911) 
 
Caixa de medição de temperatura TMB 5110 e 5120 / Temperature Measuring Box TMB 5110 and 5120 (desenho / draming 9150075-906): 
Conector X38: contatos 1 a 8 / Connections X38: 1 to 8: 

Ui 10 V 
Ii 400 mA 
Pi 0,7 W 
Ci 2 µF 
Li 70 µH 

 
Conexões externas para os sensores de temperatura, conector X17: -; X18: -; X19: contatos 1-8, entrada 1-6: 
External sensor connections for temperature sensors X17:-, X18:-, X19: 1-8, input 1-6 

Uo 10 V 
Io 400 mA 
Po 0,7 W 
Co 40 nF 
Lo 45 µH 

 
Nota: Este Certificado não cobre sensores de temperatura externos / Note: The certificate does not cover the external temperature sensor elements 
 
Caixa de medição de temperatura TMB 5210 e TMB 5220 / Temperature Measuring Box TMB 5210 and 5220 (desenho / drawing 9150075-919): 
Conectores X4 e X5: contatos 17 a 23 / Connections X4, X5: 17..23 

Ui 10 V 
Ii 400 mA 
Pi 0,7 W 
Ci 2 µF 
Li 70 µH 

 
Conexões externas para os sensores de temperatura, conector X1: -; X2: -; X3: contatos 1-12 
External sensor connections for temperature sensors X1:-, X2:-, X3 , -1…12 

Uo 10 V 
Io 400 mA 
Po 0,7 W 
Co 40 nF 
Lo 1 µH 

Nota: Este Certificado não cobre sensores de temperatura externos / Note: The certificate does not cover the external temperature sensor elements 
 
Display TGD 5110 (desenho / drawing 9150075-908): 
Conector X5: contatos 1 a 8 / Connections X5: 1 to 8 

Ui 10 V 
Ii 400 mA 
Pi 0,7 W 
Ci 2 µF 
Li 10 µH 

 
Sensor de movimento WTU 5110 movement sensor (desenho / drawing 9150075-907): 
Conector X5: contatos 1 a 8 / Connections X5: 1 to 8: 

Ui 10 V 
Ii 400 mA 
Pi 0,7 W 
Ci 2,5 µF 
Li 10 µH 

Transmissor de pressão PDCR 250-2967 Pressure Sensor: 
Ui 7 V 
Ii 250 mA 
Pi 1 W 
Ci 0 nF 
Li 0 mH 
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Conexões externas e parâmetros de segurança para o TGE 52../ External Connections and Safety Parameters for TGE 52.. 
Circuitos de entrada e saída do terminal X1 / Input and output circuits of terminal TGU: X1 (TGU 58, TGU 62, TGU 68): 
 

 Conexão / connection 1-2 Conexão / connection 3-4 Conexão / connection 5-6 
Ui 19,53 V 19,53 V 13,02 V 
Ii 297 mA 297 mA 330 mA 
Pi 1,45 W 1,45 W 1,07 W 
Ci 135 nF 135 nF 150 nF 
Li 0 µH 0 µH 0 µH 

 
Equipamento auxiliar de potência e circuitos de saída RS485 / Power and RS485 Output Circuits Auxiliary Equipment: 
Soma das conexões 7-8, 9-10 / Sum of Connections 7-8, 9-10:  
Uo = 6,51 V  
Io = 205 mA  
Po = 0,677 W  
Co = 24 µF  
Lo = 700 µ 

 

Documentos / Documents 

Título / Title Número / Number Revisão / Revision Data / Date 

Relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex 107.259.18B 0 14/09/2018 

Relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex 421.014.12 2 19/09/2016 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR09.0016/05 5 24/03/2015 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR09.0016/04 4 01/10/2014 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR09.0016/03 3 24/07/2012 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR09.0016/02 2 03/10/2011 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR09.0016/01 1 23/11/2010 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR11.0008/04 4 05/01/2018 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR11.0008/03 3 13/03/2015 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR11.0008/02 2 30/08/2011 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR11.0008/01 1 12/12/2011 

Relatório de Ensaios emitido por NEMKO NO/NEM/ExTR11.0008/00 0 07/12/2010 

 

Documentos / Documents: 

Os documentos da Certificação estão listados no Relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex 107.259.18B 
The certification documents are listed in the Conformity Assessment Report RACT-Ex 107.259.18B 
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Observações / Notes 
 

a) Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste 
processo de certificação; 

 The equipment provided to the Brazilian Market shall be according to the product definition and to the documentation approved in this certification process; 

b) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação; 
 Only the units marketed during the validity of this certificate will be covered by this certification; 

c) Este certificado é válido apenas para os equipamentos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de 
componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização 
da IEx, invalida este Certificado; 

 This certificate is valid only for equipment identical to those assessed. Any modification in the design, as well as the use of components and / or materials other    
than those defined in the descriptive documentation approved in this certification, without the prior authorization of IEx, invalidates this Certificate; 

d)  A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de 
acordo com as orientações da Associação IEx Certificações e previstas no RAC específico da portaria N° 179:2010 / Equipamentos Elétricos 
e Eletrônicos para Atmosferas Explosivas.  
Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro, 
referente a produtos e serviços certificados; 
The validity of this Certificate is linked to the performance of the surveillance audits and treatment of possible nonconformities according to the guidelines of the 
Associação IEx Certificações and foreseen in the specific RAC of the ordinance N° 179:2010 – Electrical Equipment for Explosive Atmospheres. 

 In order to verify the updated condition of the regularity of this certificate of conformity, the Inmetro database for certified products and services must be consulted; 

e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do equipamento, em local facilmente visível; 
 The Conformity Identification Label shall be placed on the outer surface of the equipment in an easily visible location; 

f) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado; 
 This authorization is linked to an agreement and for the address mentioned above; 

g) Os produtos devem ser instalados em atendimento à norma de instalações elétricas para atmosferas explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14); 
 The products must be installed in compliance with the standards of electrical installations for Explosive Atmospheres (ABNT NBR IEC 60079-14); 

h) Esta certificação refere-se única e exclusivamente aos requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas 
explosivas, não abrangendo outros regulamentos eventualmente aplicáveis ao produto; 

 This certification refers only and exclusively to the conformity assessment requirements for electrical equipment for explosive atmospheres, not covering any other            
regulation applicable to the product; 

i) 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; 

The activities of installation, inspection, maintenance, repair, revision and recuperation of equipment are the responsibility of the end users and shall be performed 
according to the applicable technical standards requirements and according to manufacturer recommendations; 

j) A letra “X” após o número do certificado indica as seguintes condições especiais de uso seguro do equipamento:  
  The letter “X” in the Certificate Number refers to the following special conditions for safe use of the product:  

 -  A integridade da fonte de alimentação SCT necessita ser avaliada com relação à máxima tensão segura Um = 32 V e Um = 90 V para a placa  
SCM52; 

    The integrity of the power supply system for the power supply SCT need to be evaluated with respect to the maximum safe voltage Um: 32V and Um: 90 Vdc for 
the SCM52-board; 

- O cabo de interconexão das unidades SCT e TGE/TGU devem atender aos requisitos da norma ABNT NBR IEC 60079-25 com relação ao 
isolamento. O cabo deve ser apropriado para a faixa de temperatura ambiente onde ele será instalado;  

   The interconnection cable of the SCT and TGE/TGU units must at least comply with the requirements of IEC 60079-25 with respect to insulation. The cable 
must have a temperature rating for at least the maximum ambient temperature that it might be subjected to;  

- A área superficial das partes isolantes das unidades TGU, que podem entrar em contato com o fluxo do meio de processo, excedem a 
máxima área segura de 400 mm2 conforme Tabela 6 da norma ABNT NBR IEC 60079-0. Deve ser considerada a possibilidade de ignição 
por carga eletrostática gerada pelo fluxo do meio de processo; 

   The surface area of insulating parts of the TGU units, which might be in contact with the flow of process media, exceeds the maximum safe area 400mm2 
as Table 6 of IEC 60079-0. The possibility of ignition by electrostatic charging by the flow of the media need to be considered; 

- O modelo TGU 65, com o invólucro plástico tipo radome para a antena, é adequado para o uso nos Grupos IIA e IIB. O modelo TGU 65 se 
utilizado em ambiente com gases do Grupo IIC, deve ser avaliado com relação a evitar possíveis mecanismos de carregamento eletrostático 
e o risco de ignição da atmosfera explosiva; 

    TGU 65, with plastic radome antenna is acceptable use with groups IIA and IIB. TGU 65 with plastic radome antenna and use with gas group IIC, will need 
consideration with respect to avoid possible charging mechanisms of static electricity and the ignition hazards; 

- As unidades TMB, TGD e WTU devem ser montadas em invólucros de aço, conforme instruções de montagem; 
   The units TMB, TGD and WTU should be mounted in steel enclosures according to the mounting instructions; 
-  Este Certificado não cobre sensores de temperatura externos à unidade TMB; 
   The certificate does not cover the external temperature sensors for the TMB unit; 
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Observações / Notes 
- Os valores de entrada de cada uma das unidades (TMB, WTU, TGD), conforme especificados neste Certificado, devem ser considerados 

se as unidades forem conectadas a fontes de alimentação alternativas; 
    The input values of each single unit of the apparatus (TMB, WTU, TGD), as specified in this certificate, shall be considered if the units are connected to 

alternative power supplies; 
- Outros dispositivos externos, diferentes dos especificados neste Certificado, podem ser conectados à unidade TGE/TGU somente se os 

valores máximos de saída da unidade TGE, conforme especificados neste Certificado, forem levados em consideração; 
   Other external devices than those specified in the certificate may be connected to the TGE/TGU unit so far as the maximum output values for the TGE unit, 

as specified in this certificate, are observed; 
- Os parâmetros de saída especificados para a unidade SCT 5110 (desenho 9150075-904) devem ser levados em consideração para a 

interconexão com unidades certificadas separadamente, tais como a Rosemount TGU 58/TGE 52. Além disso, qualquer equipamento 
certificado como intrinsecamente seguro somente pode ser conectado à unidade SCT se os parâmetros de entrada do equipamento 
conectado atenderem aos parâmetros de saída da SCT. 

   The specified output parameters in SCT 5110 unit and control drawing 9150075-904 shall be observed for interconnection with separately certified units 
such as the Rosemount TGU 58/TGE 52. Also any certified intrinsically safe apparatus may be connected to the SCT unit when the input parameters of 
the connected apparatus comply with the output parameters of the SCT; 

- Os parâmetros de entrada e saída não são marcados sobre as unidades TGU 58, TGU 62, TGU 68 e TGE 52... Os parâmetros são 
expostos no desenho de controle 9150087-900. Atenção especial também deve ser dada aos desenhos de controle 9150087-904 e 
9150087-909. 

   The input and output parameters are not marked on the units TGU 58, TGU 62, TGU 68 and TGE 52...they are given in the control drawing 9150087-900. 
Also attention has to be paid to the control drawings 9150087-904 and 9150087-909.  

- As unidades, modelos TGU 58, TGU 62, TGU 68 e TGE 52.., somente deverão ser conectadas em barreiras de segurança com isolação 
galvânica, característica resistiva e saída linear.   

  The units TGU 58, TGU 62, TGU 68 and TGE 52.. shall only be connected to safety barriers with galvanic separation and linear resistive output characteristic. 

- A unidade "soquete articulado" é feita com um disco interno de Politetrafluoretileno (PTFE) e tendo uma superfície de 290 cm2, o qual 
excede os limites especificados da norma ABNT NBR IEC 60079-0, Tabela 6, para grupos de gases IIA, IIB e IIC, e EPL Ga (zona 0). 

   The unit “Hinged Socket” is made with an internal PTFE disc having a surface area 290cm2 , which exceed the limits specified in IEC 60079-0, Table 6,  for 
gas groups IIA, IIB and IIC, and EPL Ga (Zone 0). 

- O "soquete articulado" com o disco interno de material isolante deve ser utilizado somente se os processos capazes de gerar riscos 
potenciais de carregamento eletrostático não ocorram durante o funcionamento normal, incluindo manutenção e limpeza ou mesmo 
nos casos raros de mau funcionamento. Entretanto assume-se que a unidade de "soquete articulado" pode ser utilizada para o grupo 
de gases IIA em conexão com a carga e que os mecanismos de carregamento e descarregamento de eletricidade estática não ocorram 
e possam causar riscos para a utilização pretendida desta unidade. 

The “Hinged socket” with the internal disc of insulating material should only be used if charging processes capable of generating hazardous potentials will     
not occur either during normal operation including  maintenance and cleaning or even in the case of rare malfunctions. It is however assumed that the unit 
“Hinged Socket” may be used for gas group IIA in connection with cargo and that charging and discharging mechanism of static electricity will not take 
place and cause hazard for that intended use of this unit.  
 

k) Os transformadores da unidade de alimentação SCN devem ser submetidos ao ensaio de rotina de rigidez dielétrica em 100% de sua 
produção; 

 100% of the SCN power unit transformers shall be submitted to the routine test of dielectric strength; 
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