
OPTISWITCH 5300 C 
VF534(*).*C****Z/L*****

Instruções de segurança

Interruptor de nivel vibratório

NCC 15.0057 X
Ex ia IIC T6 … T1 Ga, Ga/Gb, Gb
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A ser observado:
As presentes instruções de segurança são parte integrante dos seguintes manuais de instruções:

• 48075 - OPTISWITCH 5300 C - Relé
• 48076 - OPTISWITCH 5300 C - Transístor (NPN/PNP)
• 48074 - OPTISWITCH 5300 C - Dois condutores
• 49657 - Certificado de Conformidade NCC 15.0057 X
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1 Validade
Estas instruções de segurança vale para a chave limitadora vibratória OPTISWITCH 5300C, 
VF534(*).*C****Z/L***** de acordo com o Certificado de conformidade NCC 15.0057 X rev. 02 
(número do certificado na placa de características) e para todos os aparelhos com o número das 
instruções de segurança (49656) na placa de características.

2 Geral
Os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** destinam-se à monitoração ou ao controle de 
níveis de enchimento em áreas com perigo de explosão, mesmo em líquidos, gases, névoas e 
vapores inflamáveis.
Os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** são apropriados para o utilização em atmosfera 
explosiva de todos os materiais inflamáveis dos grupos IIA, IIB e IIC, para aplicações que requei-
ram instrumentos EPL-Ga, EPL-Ga/Gb ou EPL-Gb.
Se os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** forem instalados e utilizados em áreas com 
perigo de explosão, têm que ser observadas as disposições gerais de proteção da instalação con-
tra explosões da norma IEC 60079-14 e as presentes instruções de segurança.
A instalação de sistemas com perigo de explosão tem sempre que ser efetuada por pessoal espe-
cializado.

Instrumento EPL-Ga
Os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** são instalados em áreas que exigem instrumen-
tos EPL-Ga.

Instrumento EPL-Ga/Gb
A caixa do sistema eletrônico é instalada em áreas com perigo de explosão que exijam um instru-
mento EPL-Gb. O elemento de conexão ao processo é instalado na parede que separa as zonas, 
nas quais é necessário um instrumento EPL-Ga ou EPL-Gb. O sensor de medição com o elemento 
de fixação mecânico é instalado em área explosiva que exija um instrumento EPL-Ga.

Instrumento EPL-Gb
Os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** são instalados em áreas com perigo de explosão 
que requeiram um instrumento EPL-Gb.

3 Dados técnicos
Dados elétricos
Os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** possuem circuitos elétricos com segurança intrín-
seca. A conexão desses circuitos é realizada por terminais que se encontram em um compartimen-
to de conexão "Ex-i".
Circuito de alimentação e sinal
Terminais 1[+], 2[-] Na classe de proteção contra ignição Ex ia IIC/IIB

Somente para a conexão em um circuito elétrico, com 
segurança intrínseca.
Valores máximos:

• Ui = 30 V
• Ii = 131 mA
• Pi = 983 mW
• Ci = irrisório
• Li = irrisório
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Os circuitos elétricos com segurança intrínseca são separados galvanicamente com segurança de 
componentes que podem ser aterrados.
As peças metálica do OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** são ligadas eletricamente aos 
terminais de aterramento.
Em aplicações que requeiram instrumentos EPL-Ga ou EPL-Ga/Gb, o circuito de alimentação e de 
sinal tem que corresponder ao nível de proteção ia.
Em aplicações que requeiram instrumentos EPL-Ga, EPL-Ga/Gb, os OPTISWITCH 5300C, 
VF534(*).*C****Z/L***** devem ser conectados preferencialmente instrumentos com circuitos sepa-
rados galvanicamente e com segurança intrínseca.
Em aplicações que requeiram instrumentos EPL-Gb, o circuito de alimentação e sinalização com 
segurança intrínseca pode corresponder ao nível de proteção ia ou ib. No caso de conexão a um 
circuito elétrico com nível de proteção ib, a identificação da proteção contra ignição é Ex ib IIC T6.

4 Condições de utilização
Temperaturas ambiente permitidas
As temperaturas ambientes máximas admissíveis dependentes da classe de temperatura devem 
ser consultadas nas tabelas a seguir.

Instrumento EPL-Ga

Classe de temperatura Temperatura ambiente admissível no sensor de 
medição e no sistema eletrônico

T5 -20 … +45 °C

T4, T3, T2, T1 -20 … +60 °C
Em uma atmosfera explosiva no sensor de medição e temperaturas de acordo com as classes de 
temperatura T5 … T1, são somente permitidas pressões de 0,8 até 1,1 bar. 
As condições de utilização na operação sem mistura explosiva devem ser consultadas nos dados 
fornecidos pelo fabricante.

Instrumento EPL-Ga/Gb

Classe de temperatura Temperatura ambiente admissí-
vel no sistema eletrônico

Temperatura ambiente admissí-
vel no sensor de medição

T6 -50 … +49 °C -20 … +60 °C

T5 -50 … +64 °C -20 … +60 °C

T4, T3, T2, T1 -50 … +70 °C -20 … +60 °C
Se os sensores de medição dos OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** forem utilizados 
para temperaturas mais altas do que os valores indicados nas tabelas acima, é necessário tomar 
as devidas medidas para garantir que superfícies quentes não representem perigo de ignição. A 
temperatura máxima admissível no sistema eletrônico/na caixa não pode ultrapassar o valor indica-
do nas tabelas acima. As condições de utilização para a operação sem misturas explosivas devem 
ser consultadas no manual do fabricante.

Instrumento EPL-Gb

Classe de temperatura Temperatura ambiente admissí-
vel no sistema eletrônico

Temperatura ambiente admissí-
vel no sensor de medição

T6 -50 … +49 °C -196 … +85 °C
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Classe de temperatura Temperatura ambiente admissí-
vel no sistema eletrônico

Temperatura ambiente admissí-
vel no sensor de medição

T5 -50 … +64 °C -196 … +100 °C

T4 -50 … +70 °C -196 … +135 °C

T3 -50 … +70 °C -196 … +200 °C

T2 -50 … +70 °C -196 … +300 °C

T1 -50 … +70 °C -196 … +450 °C
Se os sensores de medição dos OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** forem utilizados 
para temperaturas mais altas do que os valores indicados nas tabelas acima, é necessário tomar 
as devidas medidas para garantir que superfícies quentes não representem perigo de ignição. A 
temperatura máxima admissível no sistema eletrônico/na caixa não pode ultrapassar o valor indica-
do nas tabelas acima. As condições de utilização para a operação sem misturas explosivas devem 
ser consultadas no manual do fabricante.

Redução de temperatura para temperaturas do processo de até +450 °C e -196 °C

0°C
(32°F)

70°C
(158°F)

300°C
(572°F)

100°C
(212°F)

50°C
(122°F)

Tambient
housing

Tprocess

400°C
(752°F)

450°C
(842°F)

290°C
(554°F)

200°C
(392°F)

-50°C
(-58°F)

-40°C
(-40°F)

-40°C
(-40°F)

-196°C
(321°F)

5 Proteção contra danos causados por eletrostática
Nos modelos do OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** com peças de plástico que podem 
ser carregadas eletrostaticamente, como caixa de plástico, caixa de metal com janela de inspeção, 
sensores revestidos de plástico ou tubo distanciador, uma placa de advertência alerta sobre as 
medidas de segurança a serem tomadas na operação para evitar cargas eletrostáticas .

Evitar carga eletrostática             

Atenção: peças plásticas! Perigo de carga eletrostática!

• Evitar atrito
• Não limpar a seco
• Não montar em áreas de fluxo de produtos não condutores

6 Instalação
Os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** devem ser instalados de tal modo que se evite 
com segurança que o sensor de medição dobre ou balance e que o sensor encoste na parede do 
reservatório, observando-se anteparos montados e as condições de fluxo no reservatório.
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7 Faíscas provocadas por pancadas e fricção
Os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** devem ser instalados de tal modo que fique evi-
tada com segurança a geração de faíscas por pancada ou atrito entre alumínio e aço (exceto aço 
inoxidável, caso se tenha certeza de que não há partículas de ferrugem).

8 Compensação de potencial
Na aplicação como instrumento EPL-Ga ou como instrumento EPL-Ga/Gb, os OPTISWITCH 
5300C, VF534(*).*C****Z/L***** têm que ser conectado eletrostaticamente  (resistência de contato 
≤ 1 MΩ) à compensação de potencial local, por exemplo, através do terminal de aterramento.

9 Utilização de um aparelho de proteção contra sobretensão
Se necessário, pode ser instalado um aparelho de proteção contra sobretensão antes dos OP-
TISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L*****.
No caso do OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****Z/L***** utilizado como instrumento EPL-Ga/Gb, 
não são necessárias medidas de proteção contra sobretensão conforme a norma IEC 60079-14, 
capítulo 12.3.
Na utilização como instrumento EPL-Ga, deve ser conectado antes do aparelho, se exigido pela 
norma IEC 60079-14, capítulo 12.3, um dispositivo adequado para a proteção contra sobretensão.

10 Resistência ao produto
Em aplicações que requerem instrumentos EPL-Ga/Gb, os OPTISWITCH 5300C, VF534(*).*C****-
Z/L***** só podem ser utilizados em produtos, contra os quais os materiais que entram contato com 
eles sejam suficientemente resistentes.
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KROHNE product overview

• Electromagnetic flowmeters
• Variable area flowmeters
• Ultrasonic flowmeters
• Mass flowmeters
• Vortex flowmeters
• Flow controllers
• Level meters
• Temperature assemblies
• Pressure transmitters
• Analysis products
• Products and systems for the oil and gas industry

KROHNE Messtechnick GmbH & Co. KG
Ludwig-Krohne-Straße 5
D-47058 Duisburg
Tel.: +49 (0) 203 301 0
Tel.: +49 (0) 203 301 10389
info@krohne.de

The current list of all KROHNE contacts and addresses can be 
found at:
www.krohne.com
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