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Solicitante / Applicant 
 

INSTRUMENT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. 
Rua Baronesa de Itu, 91 – 2º andar 
01231-001, São Paulo, SP, Brasil  
CNPJ:  20.282.097/0001-80 
Audit File: A28750 (date 2018/10/15) 

  

FILE#/VOL.#/SEC.# BR4492/Vol.1/Sec.1 
  

Local de Montagem / Assembly Location Não aplicável / Not applicable 
  

Importador / Importer Não aplicável / Not applicable 
  

Marca Comercial / Trademark SITRON 
  

Produto Certificado / Certified Product Invólucros  
  

Modelo / Model XIHNX, XIHLX, XDHLX, XIHMX, XDHMX, XIHMKX, XIHX, XDHX, XIHNSX 
  

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

Marcação / Marking Ver Descrição do Produto / See Product Description 
  

Normas Aplicáveis / Applicable Standards ABNT NBR IEC 60079-0:2013  
ABNT NBR IEC 60079-1:2016 
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 

  

Programa de certificação ou Portaria / 
Certification Program or Ordinance 

Portarias no. 179, de 18 de maio de 2010 e nº. 89 de 23 de fevereiro de 2012 do 
INMETRO 

INMETRO Ordinances nº 179 as of May 18, 2010 and nº 89 as of Feb 23, 2012. 
  

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. 

  

 
 

Delzuite M. Ferreira Jr. 
Gerente de Operações / Operations 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 Ordinance above mentioned. 
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Fabricante / Manufacturer 
 

ADALET, A SCOTT FETZER Co. 
4801 West 150th Street, Cleveland, OH 44135 USA 
Audit File: A18065 (date 2018/05/04) 

 
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 

 
 

CÓDIGO DE BARRAS GTIN / GTIN BAR CODE: 
 
Não aplicável / Not applicable 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION: 
 
Os invólucros XIHX, XIHMX, XIHMKX e XIHLX de extremidade simples em alumínio isento de cobre ou em aço inoxidável 316, os 
invólucros XIHNSX de extremidade simples em aço inoxidável 316, o invólucro XIHNX de extremidade simples em alumínio e os 
invólucros XDHX, XDHMX e XDHLX de extremidade dupla  em  alumínio ou aço inoxidável 316 com tampa plana sólida, cúpula 
sólida, com tampa estendida sólida, e tampa de vidro plano e com cúpula de vidro, destinam-se a ser utilizados principalmente como 
invólucros de instrumentos. Os invólucros de extremidade única são semelhantes aos invólucros de extremidade dupla, exceto pelo 
fato dos invólucros de extremidade dupla serem fornecidos com uma cobertura com rosca em ambas as extremidades do corpo. Até 
três entradas podem ser fornecidas nos corpos de extremidade dupla, até quatro entradas podem ser fornecidas nos corpos de 
extremidade única e até seis entradas podem ser fornecidas para os modelos XIHNSX. As entradas são descritas nos desenhos de 
controle Nos DS411E, DS428E, DS430E, DS431E, DS437E, DS681E, DS908, DS911 e DS833. 
 
 
The flameproof cooper-free aluminum or 316 stainless steel XIHX, XIHMX, XIHMKX and XIHLX single-ended enclosures, the 316 stainless steel XIHNSX single ended 
enclosures, the aluminum XIHNX single ended enclosure, and the aluminum or 316 stainless steel XDHX, XDHMX and XDHLX double ended enclosures with flat solid, 

dome solid, extended cover solid , flat glass and domeglass covers are intended to be used primarily as instrument housings. The single-ended enclosures are similar to 
the double-ended enclosures, except the double-ended enclosures are provided with a threaded cover at both ends of the body. Up to three conduit entries can be provided 
in the doubled-ended bodies, up to four conduit entries can be provided in the single-ended bodies, and up to six conduit entries can be provided for the XIHNSX models. 
Conduit entries are described in the control drawing Nos. DS411E, DS428E, DS430E, DS431E, DS437E, DS681E, DS908, DS911 and DS833. 

 
 
Marcação / Marking:  
 

Série / Series XIHX, XIHMX, XIHMKX,  XIHLX,  XIHNX e/and  XIHNSX: Ex db IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP66 

Série /Series XDHX, XDHMX e/and  XDHLX : Ex db IIB+H2 Gb; Ex tb IIIC Db IP66 

 
 
Nomenclature / Nomenclature: 

 
 

XIH FC X 

I II III 
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I – Tipo do Invólucro / Enclosure Type 
XIH – Corpo pequeno único / Single small body 
XDH – Corpo pequeno duplo / Double small body 
XIHM – Corpo médio único / Single medium body 
XIHMK – Corpo médio curto único “K” / Single short medium “K” body 
XDHM – Corpo médio duplo / Double medium body 
XIHL – Corpo grande único / Single large body 
XDHL – Corpo grande duplo / Double large body 
XIHNS- Corpo com extremidade única / Single ended style body 

XIHN – Corpo com extremidade única / Single ended style body 

II – Tampas dos invólucros / Enclosure Covers 
        FC – Tampa plana / Flat cover (XIH, XDH, XIHM, XDHM, XIHMK, XIHL, XDHL, XIHN, XIHNS) 
        FGC – Tampa plana de vidro / Flat glass cover (XIH, XDH, XIHM, XDHM, XIHMK, XIHL, XDHL, XIHN, XIHNS) 
        DC – Tampa em cúpula / Dome cover (XIH, XDH, XIHM, XDHM, XIHMK, XIHL, XDHL, XIHN, XIHNS) 
        DGC – Tampa em cúpula de vidro / Dome glass cover (XIH, XDH, XIHM, XDHM, XIHMK, XIHL, XDHL, XIHN, XIHNS) 
        MC – Tampa plana de médio porte / Midsize flat cover (XIHM, XDHM, XIHMK) 

        EC – Tampa estendida / Extended cover (XIHL and XDHL) 

        TGC – Tampa de vidro truncado / Truncated glass cover (XIHN) 

        KFC – Tampa plana, “K” / Flat Cover, “K” (XIHM, XDHM, XIHMK) 

        KFGC – Tampa plana de vidro “K” / Flat glass cover “K” (XIHM, XDHM, XIHMK)  

III – Sufixo Adicional / Additional Suffix 
           X – Certificação Européia / European certification         

 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 
N/A 
 

 
LISTA DE LIMITAÇÕES PARA COMPONENTES Ex:  
SCHEDULE OF LIMITATIONS FOR Ex COMPONENTS: 
 

• A certificação se aplica para os equipamentos fornecidos sem prensa-cabos. Somente prensa-cabos certificados para tipos 
de proteção "db", "tb" e com grau de proteção IP66 podem ser usados. 

• Todas as entradas de cabos não utilizadas devem ser fechadas com um bujão fornecido com os invólucros ou instalado 
um bujão certificado para os tipos de proteção 'db', 'tb' e com grau de proteção IP66. 

• O desenho Nº DS833 deve ser consultado para o tipo, tamanho e posição das entradas de cabos. 

• A montagem interna no invólucro pode ser feita em qualquer posição desde que uma área de no mínimo 40% da seção 
transversal permaneça livre para não obstruir o fluxo de gás na ocorrência de uma explosão interna. Áreas de alívio 
separadas podem ser agregadas, desde que cada área tenha no mínimo uma dimensão de 12,5 mm em qualquer direção.  

• Não foram realizados ensaios de temperatura, pois o invólucro é certificado como um componente Ex vazio. A temperatura 
máxima de serviço é baseada na temperatura ambiente de -50 °C a + 100 °C para o-rings de silicone ou -34 °C a + 100 °C 
para o-rings Nitrile Buna N. 

• Para minimizar o risco de carga eletrostática, medidas devem ser tomadas para assegurar um aterramento adequado e o 
equipamento deve ser instalado de modo a evitar que ocorra uma descarga acidental. 

• Disjuntores e contatores preenchidos com óleo não devem ser usados. 

• Máquinas rotativas ou outros dispositivos que criam turbulência não devem ser incorporados. 

• A área da seção transversal do condutor de aterramento interno correspondente deve ser levada em consideração durante 
a avaliação final do produto. 
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• Redutores não devem ser usados para a interconexão direta de invólucros. 

• Apenas um redutor pode ser usado com qualquer entrada de cabo único no equipamento associado. 

• Unidades seladoras devem ser certificadas como 'db', ‘tb’  e possuir um grau de proteção IP66, conforme a marcação do 
invólucro. 

 

• Approval applies to equipment without cable glands.  Only cable glands certified for protection types  ‘db’ , ‘tb’, and have an IP66 rating may be used. 

• All unused device openings must be fitted with a close up plug provided with the Ex component enclosures or a certified close-up plug with protection types 
‘db’, ‘tb’, and  have an IP66 rating.   

• Refer to Drawing No. DS833 for number, size, and position of entries. 

• The content of the Ex component enclosure equipment may be placed in any arrangement provided that an area of at least 40% of each cross-sectional area 
remains free to permit unimpeded gas flow and therefore, unrestricted development of an explosion.  Separate relief areas may be aggregated provided that 
each area has a minimum dimension in any direction of 12.5mm. 

• No temperature tests were conducted as the enclosure is certified as an empty Ex component.  The maximum service temperature is based off the ambient 
temperature of -50°C to +100°C for silicone o-rings or -34°C to +100°C for Nitrile Buna N o-rings. 

• To minimize the risk of electrostatic charge, provisions shall be made for adequate grounding and equipment shall be installed in such a manner so that 
accidental discharge shall not occur. 

• Oil-filled circuit breakers and contactors shall not be used. 

• Rotating machines, or other devices which create turbulence, shall not be incorporated. 

• The cross-sectional area of the corresponding internal ground conductor must be taken into account during final product evaluation. 

• The Hazardous Location Solutions reducers shall not be used for the direct inter-connection of enclosures.  

• Only one Hazardous Location Solutions reducer shall be used with any single cable entry on the associated equipment. 

• All conduit sealing fittings must be certified as flameproof ‘db’, dust ignition protection ‘tb’, and have a minimum IP66 rating equal to the marking on the 
enclosure. 

 
 

ENSAIOS DE ROTINA / ROUTINE TESTS: 
Nenhum / None 
 
 
LISTA DE DOCUMENTOS / DOCUMENTS LIST:  
 

☒Description ILL# 

☐TestRef ILL# 
Título / Title: Desenho Nº 

Drawing No.: 

Revisão ou Data: 

Issue or Date 

1 
XIHLX Series IP66 Large Series Instrument Housing Cert. Drawing 
(2 sheets) 

DS411E D 

2 XDHX Series IP66 Dual Instrument Housing Options (2 sheets) DS428E D 

3 
XIHMX Series Medium IP66 Explosionproof Instrument Housing 
Cert. Drawing (2 sheets) 

DS430E D 

4 
XDHMX Series Medium IP66 Explosionproof Dual Housing Cert. 
Drawing (2 sheets) 

DS431E D 

5 
XDHLX Series Explosionproof Dual Housing Large Cert. Drawing (4 
sheets) 

DS437E D 

6 
XIHX Series IP66 Explosionproof Instrument Housing Cert. Drawing 
(2 sheets) 

DS681E D 

7 Installation Sheet (Medium) - 2 pages DS643 E 
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☒Description ILL# 

☐TestRef ILL# 
Título / Title: Desenho Nº 

Drawing No.: 

Revisão ou Data: 

Issue or Date 

8 Installation Sheet (Large) - 2 pages DS679 F 

9 Installation Sheet (Small) - 2 pages DS683 E 

10 Close-Up Plug, Square Socket Head 5318-S G 

11 Close Up Plug, Square Socket Head 5318 H 

12 Enclosure Entry Stuffer Sheet DS833 C 

13 XIHNSX Series Enclosure Construction Drawing DS908 C 

14 XIHNSX Series Installation Instructions (2 pages) DS909 B 

15 O-ring Seals Buna N 5133 V 

16 Earthing Connector 18813 B 

17 XIHNX Series Enclosure Construction Drawing DS911 C 

18 XIHNX Series Installation Instructions (2 pages) DS912 C 

19 Adaseal Cemented Glass Window Installation Datasheet DS989 A 

20 Etiqueta de Marcação Interna EII-F-0008-2018-PT 0 

 
 
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, RELATÓRIOS DE ENSAIO / CERTIFICATE OF CONFORMANCE, TEST 
REPORTS: 

 

☒TestRec DS# 

☐TestRef DS# 

Título/Descrição: 

Title/Description: 

Documento Nº 

Document No.: 

Revisão ou Data: 

Issue or Date 

01 Certificado IECEx  IECEx UL 08.0005U 6 

02 Relatório de ensaio, emitido UL LLC (Issue 0) US/UL/ExTR07.0015/00 2008-03-14 

03 Relatório de ensaio, emitido UL LLC (Issue 1) US/UL/ExTR07.0015/01 2010-07-21 

04 Relatório de ensaio, emitido UL LLC (Issue 2) US/UL/ExTR07.0015/02 2013-04-18 

05 Relatório de ensaio, emitido UL LLC (Issue 3) US/UL/ExTR07.0015/03 2013-11-27 

06 Relatório de ensaio, emitido UL LLC (Issue 4) US/UL/ExTR07.0015/04 2015-02-17 

07 Relatório de ensaio, emitido UL LLC (Issue 5) US/UL/ExTR07.0015/05 2016-08-11 

 
 
OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 
 

1. Este certificado aplica-se aos produtos idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) 
mencionada(s) neste certificado, sendo este válido apenas para produtos fabricados/produzidos após a sua emissão. 

  

2. 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. 
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3. Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste certificado estarão cobertas por esta certificação. 
  

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. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis 

não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações previstas no RAC específico. Para verificação da 
condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços 
certificados do Inmetro. 
 
 

1. 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, 

being valid only for products produced/manufactured after its issuance. 
 

2. 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. 

 
3. Only the products placed into the market during the validity of this certificate will be covered by this certification. 
 

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. The validity of this Certificate of Conformity is subjected to the conduction of the maintenance evaluations and treatment of possible nonconformities according to 

UL do Brasil Certificações guidelines in accordance with the specific RAC. In order to verify the updated condition of validity of this Certificate of Conformity, the 

Inmetro database of certified products and services must be consulted. 
 

 
HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION HISTORY: 
 

2018-10-22 – Rev. 0 – OPP- OPP-092018-102109985.1.5 

Emissão inicial 

Initial issue 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last revision cancel and substitutes the previous ones 

 

 


