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1.  Introdução
Este manual fornece as diretrizes básicas para 
o tipo de proteção contra explosão do Medidor 
de vazão Vortex Série VY. Para os itens não 
cobertos neste manual, consulte os manuais do 
usuário aplicáveis e as especificações gerais 
conforme listadas no IM 01F07A21-01Z1 (Leia-me 
primeiro). Para garantir o uso correto do produto, 
leia estes manuais com atenção e compreenda 
totalmente como operar o produto antes de realizar 
manutenção. Para o método de verificação do 
modelo e especificações, leia as especificações 
gerais GS 01F07A00-01PT.
Endereço do site: http://www.yokogawa.com/fld/
doc/ 
Esses manuais podem ser baixados do website da 
YOKOGAWA ou adquiridos com representantes da 
YOKOGAWA.

NOTA
Ao descrever o nome do modelo como “VY###” 
neste manual, “###” quer dizer qualquer um dos 
seguintes. 
Para VY###: 

015, 025, 040, 050, 080, 100, 150, 200, 250, 
300, 400

 Precauções relacionadas com a proteção, 
segurança e alteração do produto 

Os seguintes símbolos de segurança são usados 
neste manual e no produto.

AVISO  

Um sinal de AVISO denota um perigo. Chama 
a atenção para procedimentos, práticas, 
condições ou similares que, se não forem 
realizados ou cumpridos corretamente, podem 
resultar em ferimentos ou morte do operador.

CUIDADO

Um sinal de CUIDADO denota um perigo. 
Chama a atenção para procedimentos, práticas, 
condições ou similares que, se não forem 
realizados ou cumpridos corretamente, podem 
resultar em danos ou destruição de parte ou da 
totalidade do produto.

IMPORTANTE
Um sinal de IMPORTANTE denota que é 
necessária atenção para evitar danos ao produto 
ou falha do sistema.

NOTA
Um sinal de NOTA denota informações 
necessárias para a compreensão essencial do 
funcionamento e de funcionalidades.

Os seguintes símbolos são usados no produto e no 
manual para indicar as precauções de segurança 
que acompanham o produto:

Terminal de aterramento funcional
Corrente contínua 

Cuidado
Este símbolo indica que o operador deve ler uma 
explicação no manual do usuário a fim de evitar o 
risco de ferimentos ou morte de pessoal ou danos ao 
produto.

• Para a proteção e uso seguro do produto e do 
sistema em que este produto está incorporado, 
certifique-se de seguir as instruções e 
precauções de segurança indicadas no manual 
do usuário, conforme listado no IM 01F07A21-
01Z1 (Leia-me primeiro) sempre que manusear 
o produto. Observe especialmente que se você 
manusear o produto de uma maneira que viole 
estas instruções, a funcionalidade de proteção 
do produto pode ser danificada ou prejudicada. 
Nesses casos, a YOKOGAWA não garante a 
qualidade, desempenho, função ou segurança 
do produto.

• Não modifique este produto.
• O produto deve ser descartado de acordo com 

a legislação/regulamentação local e nacional.
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 Sobre este Manual do Usuário
• Este manual deve ser fornecido ao usuário 

final.
• O conteúdo deste manual está sujeito a 

alterações sem aviso prévio.
• Todos os direitos reservados. Nenhuma 

parte deste manual pode ser reproduzida em 
qualquer formato sem a permissão por escrito 
da YOKOGAWA.

• A YOKOGAWA não faz qualquer tipo 
de garantia com relação a este manual, 
incluindo, entre outras, garantia implícita de 
comercialização e adequação a uma finalidade 
específica.

• Se surgir qualquer dúvida ou se forem 
encontrados erros, ou se alguma informação 
estiver faltando neste manual, informe o 
escritório de vendas YOKOGAWA mais 
próximo de você.

• As especificações cobertas por este manual 
são limitadas àquelas do tipo padrão sob 
a discriminação do número do modelo 
especificado e não cobrem produtos feitos sob 
medida.

• Observe que mudanças nas especificações, 
construção ou partes componentes do produto 
podem não ser refletidas imediatamente neste 
manual no momento da mudança, desde que o 
adiamento das revisões não cause dificuldades 
para o usuário do ponto de vista funcional ou 
de desempenho.

• Este manual é destinado ao seguinte pessoal;
 Engenheiros responsáveis pela instalação e 

cabeamento do produto.
• Para garantir o uso correto, leia este manual 

e os manuais do usuário aplicáveis conforme 
listados no IM 01F07A21-01Z1 (Leia-me 
primeiro) com atenção antes de iniciar a 
operação. Leia as especificações gerais 
conforme listadas no IM 01F07A21-01Z1 (Leia-
me primeiro) para sua especificação.

 Marca registrada
• Todas as marcas ou nomes dos produtos da 

Yokogawa Electric usados neste manual são 
marcas comerciais ou marcas registradas da 
Yokogawa Electric Corporation.

• Todos os outros nomes de empresas e 
produtos mencionados neste manual são 
nomes comerciais, marcas comerciais ou 
marcas registradas de suas respectivas 
empresas.

• Neste manual, as marcas comerciais ou 
marcas registradas não estão assinaladas com 
™ ou ®.

 Para o uso seguro do produto
Para proteção e uso seguro do produto e do 
sistema em que este produto está incorporado, 
certifique-se de seguir as instruções e precauções 
sobre segurança que estão indicadas no manual 
do usuário, conforme listado no IM 01F07A21-
01Z1 (Leia-me primeiro) sempre que manuseá-lo. 
Observe especialmente que se você manusear o 
produto de uma maneira que viole estas instruções, 
a funcionalidade de proteção do produto pode 
ser danificada ou prejudicada. Em tais casos, a 
YOKOGAWA não será responsável por qualquer 
perda indireta ou decorrente do uso ou da 
impossibilidade de uso do produto.
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AVISO  

O Medidor de Vazão Vortex VY### (Medidor 
de Vazão Integral e Sensor Remoto), e o 
Transmissor Remoto VY4A são produtos 
que foram certificados como produtos do 
tipo proteção contra explosão se o código do 
modelo para proteção contra explosão for 
especificado. São aplicadas limitações rigorosas 
às estruturas, locais de instalação, trabalhos de 
cabeamento externo, manutenção e reparos, 
etc., desses produtos. Devem-se tomar 
precauções suficientes, pois qualquer violação 
das limitações pode causar situações perigosas.
Certifique-se de ler este manual antes de manusear 
os produtos do tipo proteção contra explosão.

AVISO  

Se a tampa da caixa de terminais e a tampa do 
visor estiverem travadas por parafuso de cabeça 
sextavada no caso de abertura da tampa, usar a 
chave hexagonal (tamanho nominal 3). 
Consulte o Manual de Manutenção  
IM 01F07A01-02PT para o procedimento. 
Antes de abrir a tampa, assegure-se de verificar 
se a energia do medidor de vazão foi desligada. 
Uma vez que a tampa esteja fechada, certifique-
se de travar novamente o produto.
Não se esqueça de travar a tampa com o parafuso, 
usando a chave hexagonal após apertá-la.

IMPORTANTE
Para tipos de aprovação múltipla:
Para a instalação, uma vez selecionado um 
determinado tipo de proteção, não pode ser 
utilizado outro tipo. Para distinguir dos tipos 
de aprovação não utilizados, faça um risco 
permanente na caixa de seleção do tipo 
de aprovação selecionado na etiqueta de 
certificação, como a seguir;
ex.)
 Ex db ia IIC T6...T1 Gb 
 Ex ia tb IIIC T80°C...T440°C Db
 Ex ia IIC T4...T1 Ga

2.1  Dados técnicos
Padrão aplicável:

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versao Corrigida:2022
ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Versão Corrigida:2020
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versão Corrigida:2017
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 Versão Corrigida:2021

Certificado:
DNV 22.0151 X

À	prova	de	chamas	(Código	de	Certificação:	UF2)
• Tipo da proteção na atmosfera gasosa

(Medidor de Vazão Integral) 
Ex db ia IIC T6...T1 Gb

(Sensor remoto) 
Ex ia IIC T6...T1 Ga

(Transmissor remoto) 
Ex db ia [ia Ga] IIC T6 Gb

• Tipo da proteção na atmosfera com poeira
(Medidor de Vazão Integral) 

Ex ia tb IIIC T80°C...T440°C Db
(Sensor remoto) 

Ex ia IIIC T80°C...T440°C Db
(Transmissor remoto)

Ex ia tb [ia Db] IIIC T70°C Db
• Temperatura ambiente: *1

(Medidor de Vazão Integral e Transmissor 
Remoto)

−50°C ≤ Ta ≤ +60°C 
(Sensor remoto) 

T6, T80°C:−50°C ≤ Ta ≤ +40°C  
T5, T95°C a T1, T440°C:−50°C ≤ Ta ≤ +60°C

• Temperatura máxima da superfície e 
temperatura de processo: *1

(Medidor de Vazão Integral e Sensor Remoto) 
T6, T80°C: −196°C a +80°C / [+78°C] 
T5, T95°C: −196°C a +95°C / [+93°C] 
T4, T130°C: −196°C a +130°C / [+128°C] 
T3, T195°C: −196°C a +195°C / [+193°C] 
T2, T290°C: −196°C a +290°C / [+288°C] 
T1, T440°C: −196°C a +440°C / [+438°C] 
[ ]: Sensor de temperatura incorporado 

• Pressão atmosférica: 80 kPa a 110 kPa
• Envoltório:

IP66/IP67 de acordo apenas com ABNT NBR 
IEC 60529
IP66 de acordo com ABNT NBR IEC 60079-0 
(para montagem do transmissor)

• Grau de poluição: 2
• Categoria de sobretensão: I

2. Tipo de proteção contra explosão
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• Alimentação de energia:

(Medidor de Vazão Integral e Transmissor 
Remoto)

10.5 a 42 VCC (Comunicação e Código de 
E/S: JA ou JB)

• E/S corrente:
(Medidor de Vazão Integral e Transmissor 

Remoto)
Saída: 3.6 a 21.6 mA
Entrada: ≤ 21.6 mA

• Saída de pulso:
(Medidor de Vazão Integral e Transmissor 

Remoto)
Saída: ≤ 42 VCC, ≤ 120 mA

• Rigidez dielétrica:
(Transmissor remoto)

1500 V AC r.m.s., 1 min, 5 mA
Terminais:  SUPPLY+, SUPPLY−, DOUT+, 

DOUT−, AIN+ e AIN− a BROWN, 
RED, ORANGE, YELLOW, 
GREEN e BLUE

500 V AC r.m.s., 1 min, 5 mA
Terminais:  BROWN, RED, ORANGE, 

YELLOW, GREEN e BLUE a 
terminal Terra

• Desenho de controle: Consultar seção 2.3.

*1:  A temperatura ambiente para a temperatura de processo 
abaixo de -50°C é mostrada como na Figura 1.
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F0201.ai

Figura 1 A temperatura ambiente para a temperatura de 
processo abaixo de -50°C

Intrinsecamente seguro (Código de 
Certificação:	US2,	Comunicação	e	Código	de	
E/S:	JA	ou	JB)

• Tipo da proteção na atmosfera gasosa
(Medidor de Vazão Integral)

Ex ia IIC T4...T1 Ga
(Sensor remoto)

Ex ia IIC T6...T1 Ga
(Transmissor remoto)

Ex ia IIC T4 Ga
• Temperatura ambiente: *2

(Medidor de Vazão Integral)
−55°C ≤ Ta ≤ +60°C

(Sensor remoto) 
T6: −50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
T5...T1: −50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

(Transmissor remoto)
−55°C ≤ Ta ≤ +80°C

• Temperatura de processo: *2

(Medidor de Vazão Integral e Sensor Remoto)
T6: −196°C a +80°C / [+78°C]
T5: −196°C a +95°C / [+93°C]
T4: −196°C a +130°C / [+128°C]
T3: −196°C a +195°C / [+193°C]
T2: −196°C a +290°C / [+288°C]
T1: −196°C a +440°C / [+438°C]
[ ] : Sensor de temperatura incorporado

• Pressão atmosférica: 80 kPa a 110 kPa
• Envoltório:

IP66/IP67 de acordo apenas com ABNT NBR 
IEC 60529

• Grau de poluição: 2
• Categoria de sobretensão: I
• Alimentação de energia:

(Medidor de Vazão Integral e Transmissor 
Remoto)

10.5 a 30 VCC
• E/S corrente:

(Medidor de Vazão Integral e Transmissor 
Remoto)

Saída: 3.6 a 21.6 mA
Entrada: ≤ 21.6 mA

• Saída de pulso:
(Medidor de Vazão Integral e Transmissor 

Remoto)
Saída: ≤ 30 VCC, ≤ 80 mA
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• Rigidez dielétrica:

(Medidor de Vazão Integral)
500 V AC r.m.s., 1 min, 5 mA
Terminais:  SUPPLY+, SUPPLY−, DOUT+, 

DOUT−, AIN+ e AIN− a terminal 
Terra

Terminais:  SUPPLY+ e SUPPLY− a DOUT+, 
DOUT−, AIN+ e AIN−

Terminais:  DOUT+, e DOUT− a AIN+ e AIN−
(Transmissor remoto)

500 V AC r.m.s., 1 min, 5 mA
Terminais:  SUPPLY+, SUPPLY− a DOUT+, 

DOUT−, AIN+ e AIN−
Terminais:  DOUT+ e DOUT− a AIN+ e AIN−
Terminais:  SUPPLY+, SUPPLY−, DOUT+, 

DOUT−, AIN+, AIN−, BROWN, RED, 
ORANGE, YELLOW, GREEN e 
BLUE a terminal Terra

Terminais:  SUPPLY+, SUPPLY−, DOUT+, 
DOUT−, AIN+ e AIN− a BROWN, 
RED, ORANGE, YELLOW, 
GREEN e BLUE

• Desenho de controle: Consultar seção 2.3.

*2: A temperatura ambiente para a temperatura de processo 
abaixo de −55°C é mostrada como na Figura 2.
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Figura 2 A temperatura ambiente para a temperatura de 
processo abaixo de -55°C

2.2  Entrada de cabos
Devem ser usados dispositivos de entrada de 
cabos adequados à forma da rosca e ao tamanho 
das entradas, de acordo com a seguinte marcação 
no equipamento.

Sinalização Formato/Tamanho do parafuso
M ISO M20 x 1.5 Fêmea
N ASME 1/2 NPT Fêmea

Sinalização

F0203.ai

2.3  Instalação
Consulte o Manual de Instalação, IM 01F07A01-
01PT (para VY### e VY4A), para o procedimento 
básico de instalação.

• O equipamento deve ser instalado de acordo 
com a ABNT NBR IEC 60079-14 e com os 
códigos e exigências locais relevantes.

• Veja o desenho de controle: ??.

Medidor de Vazão Integral
• O fusível pode ser adicionado ou removido do 

equipamento.

À	prova	de	chamas	(Código	de	Certificação:	
UF2)

• Tome cuidado com a seguinte marcação de 
advertência. 
“QUANDO A TEMPERATURA DO PROCESSO 
FOR ≥ 290 °C, UTILIZAR CABOS E PRENSA-
CABOS ADEQUADOS À TEMPERATURA 
MÍNIMA DE 75 °C”

Transmissor remoto
• O fusível pode ser adicionado ou removido do 

equipamento.



IM 01F07A03-07PT

6 <2. Tipo de proteção contra explosão> 6
Os terminais de aterramento estão localizados no 
interior e no exterior da área do terminal.
Conecte o cabo ao terminal de aterramento de 
acordo com o procedimento de fiação (a) ou (b).

(a) Terminal de aterramento interno
(b)  Terminal de aterramento externo (Código de 

certificação: UF2)

(a)

(b)

F0204.ai
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2.4  Operação
Ao instalar um produto do tipo proteção contra 
explosão, consulte o manual de instalação IM 
01F07A01-01PT (para VY### e VY4A).

• Tome cuidado com a seguinte marcação de 
advertência.
“PERIGO POTENCIAL DE CARGA 
ELETROSTÁTICA.” 
Em áreas perigosas, evite quaisquer ações que 
gerem cargas eletrostáticas, tais como esfregar 
o equipamento com um pano seco.

Medidor de Vazão Integral
À	prova	de	chamas	(Código	de	Certificação:	
UF2)

• Tome cuidado com a seguinte marcação de 
advertência. 
“APOS DESENERGIZACAO, AGUARDE 3 
MINUTOS ANTES DA ABERTURA”

Intrinsecamente seguro (Código de 
Certificação:	US2,	Comunicação	e	Código	de	
E/S:	JA	ou	JB)
• Os botões de pressão no visor só devem ser 

acionados quando não houver uma atmosfera 
explosiva. 

Transmissor remoto
À	prova	de	chamas	(Código	de	Certificação:	
UF2)

• Tome cuidado com a seguinte marcação de 
advertência.
“APOS DESENERGIZACAO, AGUARDE 3 
MINUTOS ANTES DA ABERTURA”

Intrinsecamente seguro (Código de 
Certificação:	US2,	Comunicação	e	Código	de	
E/S:	JA	ou	JB)
• Os botões de pressão no visor só devem ser 

acionados quando não houver uma atmosfera 
explosiva. 

2.5  Manutenção e reparo
Para manutenção de produto do tipo proteção 
contra explosão, consulte o manual de manutenção 
IM 01F07A01-02PT (para VY### e VY4A).

• Uma modificação do equipamento não mais 
estaria de acordo com a construção descrita na 
documentação do certificado.

• Somente pessoal autorizado pela Yokogawa 
Electric Corporation pode reparar o 
equipamento.
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2.6	 Plaqueta	de	identificação
Exemplo de plaquetas de identificação em caso de 
“À prova de chamas, Medidor de Vazão Integral”

F0210.ai

1)2)

- MODELO: Código do modelo especificado
- SUFIXO: Códigos do sufixo do código do 

modelo
- ESTILO: Código de estilo especificado
- ALIMENTAÇÃO: Tensão de alimentação de 

energia dos aparelhos
- SAÍDA: Sinal de saída do aparelho
- TAG Nº: TAG Especificado N°.
- FATOR K: Fator específico do dispositivo
- INTERVALO: Intervalo especificado
- PS: Pressão do fluido dos aparelhos
- TS.: Temperatura do fluido dos aparelhos
- Nº: Número de série de fabricação
-  : Nome do fabricante
- Tokyo 180-8750 JAPAN: endereço do fabri-

cante *1)
- Nº: DNV 22.0151 X: Número do certificado
- Ex db ia IIC T6...T1 Gb: Tipo de proteção e 

temperatura máxima da superfície para gás
- Ex ia tb IIIC T80°C...T440°C Db: Tipo de pro-

teção e temperatura máxima da superfície 
para poeira

- Desenho de controle: Desenho de Controle 
Especificado Nº

- IP66/67: Código de proteção do envoltório
- Um 60 VCC: Tensão máxima r.m.s. c.a. ou 

c.c.
-  AVISO: Aviso sobre aparelhos

 *1)  “180-8750” é um código postal que representa o 
seguinte endereço: 2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, 
Tóquio Japão

 *2)  O produto - país produtor
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2.7		 Condições	específicas	de	
uso

• Devem ser evitadas cargas eletrostáticas sobre 
as partes não metálicas (excluindo as partes de 
vidro) ou partes revestidas do equipamento.

• Consulte a seção 2.1 para obter detalhes sobre 
as classificações de temperatura.

Medidor de Vazão Integral
À	prova	de	chamas	(Código	de	Certificação:	
UF2)

• As juntas à prova de chamas não são 
destinadas a serem reparadas. Entre em 
contato com um representante ou com o 
escritório da Yokogawa.

• Se o equipamento for usado como Um = 
60 VCC, deve ser instalado em um sistema 
SELV (Extra-baixa tensão de segurança) ou 
PELV (Extra-baixa tensão de proteção), ou 
deve ser conectado diretamente a aparelhos 
que estejam em conformidade com a IEC 
61010-1 ou uma norma tecnicamente 
equivalente.

• O equipamento deve ser instalado como 
sobretensão de categoria I.

Intrinsecamente seguro (Código de 
Certificação:	US2,	Comunicação	e	Código	de	
E/S:	JA	ou	JB)
• Quando o equipamento é montado em uma 

área onde o uso do equipamento EPL Ga é 
necessário, ele deve ser instalado de tal forma 
que, mesmo no caso de incidentes raros, uma 
fonte de ignição devido a impactos ou faíscas 
de fricção seja excluída.

• A resistência dielétrica de 500 V r.m.s. entre o 
circuito intrinsecamente seguro e o envoltório 
do equipamento é limitada, apenas pelo fusível 
removível.

Sensor remoto
• Quando o equipamento é montado em uma 

área onde o uso do equipamento EPL Ga é 
necessário, ele deve ser instalado de tal forma 
que, mesmo no caso de incidentes raros, uma 
fonte de ignição devido a impactos ou faíscas 
de fricção seja excluída.

• Do ponto de vista da segurança, o circuito 
intrinsecamente seguro do sensor remoto deve 
ser presumido como conectado à terra.

Transmissor remoto
À	prova	de	chamas	(Código	de	Certificação:	
UF2)

• As juntas à prova de chamas não são 
destinadas a serem reparadas. Entre em 
contato com um representante ou com o 
escritório da Yokogawa.

• Se o equipamento for usado como Um = 
60 VCC, deve ser instalado em um sistema 
SELV (Extra-baixa tensão de segurança) ou 
PELV (Extra-baixa tensão de proteção), ou 
deve ser conectado diretamente a aparelhos 
que estejam em conformidade com a IEC 
61010-1 ou uma norma tecnicamente 
equivalente.

• O equipamento deve ser instalado como 
sobretensão de categoria I.

Intrinsecamente seguro (Código de 
Certificação:	US2,	Comunicação	e	Código	de	
E/S:	JA	ou	JB)
• Quando o equipamento é montado em uma 

área onde o uso do equipamento EPL Ga é 
necessário, ele deve ser instalado de tal forma 
que, mesmo no caso de incidentes raros, uma 
fonte de ignição devido a impactos ou faíscas 
de fricção seja excluída.

• A resistência dielétrica de 500 V r.m.s. entre o 
circuito intrinsecamente seguro do transmissor 
remoto sem o código opcional /BWC e o 
envoltório do equipamento é limitada, apenas 
pelo fusível removível.
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