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1. Ex-markering

GEVAAR!
Levensgevaar door verlies van de explosiebeveiliging
Het niet in acht nemen van deze inhoud en de instructies kan leiden tot het 
verlies van explosiebeveiliging.

 ▶ Veiligheidsaanwijzingen in dit hoofdstuk en andere explosieaanwijzingen 
in deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.

 ▶ De eisen van de ATEX-richtlijn in acht nemen.
 ▶ De gegevens van het geldende typegoedkeuringscertificaat en de 
desbetreffende voorschriften voor de installatie het gebruik in zones met 
explosiegevaar (bijv. IEC 60079-11, IEC 60079-10 en IEC 60079-14) 
naleven.

Controleren of de classificatie geschikt is voor de toepassing. De desbetreffende nationale 
voorschriften en bepalingen in acht nemen.

ATEX
IECEx

II 1G Ex ia IIC T1, T2 T3, T4, T5, T6 Ga
II 1/2G Ex ia IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Ga/Gb
II 2G Ex ia IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Gb
II 2G Ex ib IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Gb

II 1D Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Da
II 1/2D Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Da/Db
II 2D Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Db
II 2D Ex ib IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Db

Aanvullende documentatie:
 ▶ Deze aanvullende informatie voor potentieel explosieve omgevingen geldt in 
combinatie met de gebruiksaanwijzing “Weerstandsthermometers (RTD) en 
thermokoppels (TC)” (artikelnummer 14150915).
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 5

Voor toepassingen zonder transmitters (digitale displays) die apparaten van 
groep II (potentieel explosieve gasatmosferen) vereisen gelden de volgende 
temperatuurklassenindeling en bereiken van de omgevingstemperatuur:

Tabel 1
Markering Tempera-

tuurklasse
Omgevings-
temperatuur (Ta)

Max. oppervlaktetempe-
ratuur (Tmax) aan de punt 
van de sensor of van de 
beschermbuisATEX IECEx

II 1G Ex ia IIC T1, T2 T3, 
T4, T5, T6 Ga

II 1/2G Ex ia IIC T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 Ga/Gb

II 2G Ex ia IIC T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 Gb

II 2G Ex ib IIC T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 Gb

T1 ... T6 (-50) 1) -40 ... +80 °C TM (meetstoftemperatuur) + 
zelfverhitting 

Hiervoor moeten de 
bijzondere voorwaarden in 
acht worden genomen (zie 
hoofdstuk 4 “Bijzondere 
voorwaarden voor het gebruik 
(X-Conditions)”).

Voor toepassingen die apparaten van groep II (potentieel explosieve stofatmosferen) 
vereisen gelden de volgende oppervlaktetemperaturen en omgevingstemperaturen:

Tabel 2
Markering Vermogen 

Pi

Omgevings-
temperatuur (Ta)

Max. oppervlaktetem-
peratuur (Tmax) aan de 
punt van de sensor of 
van de beschermbuisATEX IECEx

II 1D Ex ia IIIC T65 °C Da
II 1/2D Ex ia IIIC T65 °C Da/Db
II 2D Ex ia IIIC T65 °C Db
II 2D Ex ib IIIC T65 °C Db

750 mW (-50) 1) -40 ... +40 °C TM (meetstoftemperatuur) + 
zelfverhitting 

Hiervoor moeten de 
bijzondere voorwaarden in 
acht worden genomen (zie 
hoofdstuk 4 “Bijzondere 
voorwaarden voor het 
gebruik (X-Conditions)”).

II 1D Ex ia IIIC T95 °C Da
II 1/2D Ex ia IIIC T95 °C Da/Db
II 2D Ex ia IIIC T95 °C Db
II 2D Ex ib IIIC T95 °C Db

650 mW (-50) 1) -40 ... +70 °C

II 1D Ex ia IIIC T125 °C Da
II 1/2D Ex ia IIIC T125 °C Da/Db
II 2D Ex ia IIIC T125 °C Db
II 2D Ex ib IIIC T125 °C Db

550 mW (-50) 1) -40 ... +80 °C

Bij de inbouw van een transmitter en/of een digitale display gelden de bijzondere 
voorwaarden uit het typegoedkeuringscertificaat (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden 
voor het gebruik (X-Conditions)”).

1) De waarden tussen haakjes gelden voor speciale uitvoeringen. Deze sensoren worden gefabriceerd met bijzondere 
gietmassa's. Verder worden ze uitgerust met behuizingen uit roestvast staal en kabelschoenen voor lage temperaturen.
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)6

1.1 Sensor “Quasi geaard”
Versies met Ø 3 mm bij 2 x 4-aderig, Ø < 3 mm of “niet geïsoleerde” versies voldoen niet 
aan paragraaf 6.3.13, EN/IEC 60079-11 en worden gemarkeerd als “quasi geaard”.

De speciale voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden voor 
het gebruik (X-Conditions)”, punt 1).

1.2 Gebruik in methaan-atmosferen
Vanwege de hogere minimale ontstekingsstroom (MIC) van methaan kunnen de apparaten 
ook worden gebruikt in daardoor veroorzaakte explosieve gasatmosferen.

Voor toepassingen die een EPL Gb vereisen kunnen ook apparaten worden gebruikt met 
een EPL Ga. Is een apparaat met EPL Ga gebruikt in een toepassing die EPL Gb vereist, 
dan mag het apparaat niet meer worden gebruikt in toepassingen die EPL Ga vereisen.

Voor toepassingen die een EPL Gc vereisen kunnen ook apparaten worden gebruikt met 
een EPL Ga of Gb. Is een apparaat met EPL Ga of Gb gebruikt in een toepassing die EPL 
Gc vereist, dan mag het apparaat niet meer worden gebruikt in toepassingen die EPL Ga 
of Gb vereisen.

2. Veiligheid

2.1 Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
... geeft een potentieel gevaarlijke situatie binnen een zone met 
explosiegevaar aan die kan resulteren in zwaar letsel of de dood, wanneer ze 
niet vermeden wordt.

2.2 Beoogd gebruik
De hier beschreven thermometers zijn geschikt voor de temperatuurmeting in potentieel 
explosieve omgevingen.

Het niet in acht nemen van de gegevens voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen 
leidt tot verlies van de explosiebeveiliging. Grenswaarden en technische gegevens in acht 
nemen (zie gegevensfiche).

2.3 Verantwoordelijkheid van de exploitant
De verantwoordelijkheid voor de zone-indeling ligt bij de exploitant van de installatie en niet 
bij de fabrikant/leverancier van de bedrijfsmiddelen.
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 7

2.4 Kwalificatie van het personeel
Het elektrotechnisch vakpersoneel moet kennis hebben van beschermingswijzen, 
voorschriften en verordeningen voor bedrijfsmiddelen en potentieel explosieve 
omgevingen.

2.5 Typeplaatjes, veiligheidsmarkeringen

 ■ Typeplaatje voor meetinzetstuk 
Tx10-A

 ■ Aanvullende gegevens voor Ex-apparaten

TR10-B

1 x Pt100 / B / 3  (F) -50 ... +250 °C
IEC 60751

Made in Germany   2014

1102AB12

T32.1S.0NI   4 ... 20 mA -50 ... +250 °C

D-63911 Klingenberg

HART ®

TR10-A-IICZ
1102AB12

1 x Pt100 / B / 3 
-50 ... +250 °C

D = 6 mm 525 mm

    (F)

D-63911 Klingenberg

IEC 60751

II 3G   Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

WARNING! DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED!

II 3G       Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

II 3D       Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X
Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m

Made in Germany   2014

WARNING! POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD!

II 3G       Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

II 3D       Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X
Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m

Ex n / Ex d

Ex i

EAC (landesspezifisches Zusatzschild)

ΒΗИМАНИЕ!
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК НАКОПЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА!
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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Typeplaatjes (voorbeelden)
 Type
 Serienummer
 Gegevens over de uitvoering (meetelement, meetbereik)

Sensor volgens norm (weerstandsthermometer)
 ■ F = Dunne-film-weerstand
 ■ FT = Dunne-film-weerstand, sensitieve punt
 ■ W = Draadgewonden meetweerstand

Sensor volgens norm (thermo-element)
 ■ ongeaard
 ■ geaard
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)8

 Transmittertype (alleen bij uitvoering met transmitter)
 Productiejaar
 Keuringsrelevante gegevens
 Sensorsymbool

 ■ ongeaard = geïsoleerd gelast

 ■ geaard = aan de mantel gelast (geaard)
 ■ quasi geaard = De thermometer moet vanwege geringe isolatieafstanden tussen 

sensor en mantel worden betracht als geaard.

Voor montage en inbedrijfstelling van het apparaat beslist de 
gebruiksaanwijzing lezen!

3. Inbedrijfstelling, gebruik

GEVAAR!
Levensgevaar door explosie
Door het gebruik van een meetinzetstuk zonder geschikte aansluitkop 
(behuizing) bestaat explosiegevaar die de dood tot gevolg kan 
hebben.

 ▶ Meetinzetstuk alleen gebruiken in de daarvoor ontworpen aansluitkop.

GEVAAR!
Levensgevaar bij ontbrekende aarding van het apparaat
Bij ontbrekende en verkeerde aarding van het apparaat bestaat gevaar van 
gevaarlijke spanning (veroorzaakt door bijv. mechanische beschadiging, 
elektrische oplading of inductie).

 ▶ Thermometer aarden!

De speciale voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden voor 
het gebruik (X-Conditions)”, punt 2).

3.1 Mechanische montage
3.1.1 Meerpuntselementen
Bij deze constructie worden thermo-elementen of weerstandsthermometers die indien 
nodig vervangen kunnen worden, gecombineerd tot een compleet apparaat om metingen 
in verschillende dompeldiepten te kunnen uitvoeren. De meerpuntselementen zijn in de 
regel uitgerust met een behuizing waarin transmitters of klemmenblokken gemonteerd zijn.
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 9

De transmitters/digitale displays zijn met een railsysteem bevestigd in de behuizing of 
houder in de aansluitkop en bedraad conform EN/IEC 60079-11 en EN/IEC 60079-14. 
Optioneel kunnen de behuizingen, afhankelijk van de uitvoering, uitgerust zijn met 
en zonder aansluitklemmen (bijv. klemmenblokken, aansluitsokkels etc.) volgens 
EN/IEC 60079-11 en EN/IEC 60079-14.

Bij gebruik van meerdere transmitters/digitale displays wordt een grotere behuizing 
gebruikt om rekening te houden met de versterkte zelfverhitting. Daardoor is gewaarborgd 
dat geen significante verhoging van de oppervlaktetemperatuur van de behuizing.

3.1.2 Kabelvoeler
Bij gebruik van kabelvoelers in combinatie met een extra behuizing (met klemmenblokken 
of transmitters) moeten de gebruikte componenten overeenkomen met de 
explosiebeveiliging van de kabelvoeler.

De speciale voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden voor 
het gebruik (X-Conditions)”, punt 7).

3.2 Elektrische montage
Gebruik van een transmitter/digitale display (optie):
De inhoud van de bij de transmitter/digitale display horende gebruiksaanwijzing (zie 
leveringsomvang) in acht nemen.

Ingebouwde transmitters/digitale displays hebben een eigen EG-typekeuringscertificaat. 
De toegestane bereiken van de omgevingstemperatuur van de ingebouwde transmitters 
zijn te vinden in de desbetreffende goedkeuring van de transmitter.

De speciale voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden voor 
het gebruik (X-Conditions)”, punt 3).
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)10

3.2.1 Elektrische aansluitwaarden

 ■ Elektrische gegevens zonder ingebouwde transmitter of digitale display

Parameters Apparatengroep II
Potentieel explosieve 
gasatmosfeer 3)

Potentieel explosieve 
stofatmosfeer

Spanning Ui DC 30 V DC 30 V
Stroomsterkte li 550 mA 250 mA
Vermogen Pi (aan de sensor) 1,5 W 1) Waarden, zie tabel “tabel 2” (kolom 2), 

hoofdstuk 1 “Ex-markering” 2)

Interne effectieve capaciteit Ci
van standaard meetinzetstukken 
volgens DIN 43735

Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar

Interne effectieve inductiviteit Li 
van standaard meetinzetstukken 
volgens DIN 43735

Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar

De interne inductiviteit (Li) en capaciteit (Ci) van kabelvoelers zijn te vinden op het 
typeplaatje en daarmee moet rekening worden gehouden bij de aansluiting op een 
intrinsiek veilige spanningsvoorziening.

1) Het toegestane vermogen naar de sensor is afhankelijk van de meetstoftemperatuur Tm, de temperatuurklasse en de 
warmteweerstand Rth, echter hoogstens 1,5 W.
Berekeningsvoorbeelden zie hoofdstuk 5 “Berekeningsvoorbeelden voor de zelfverhitting aan de punt van de sensor-/
beschermbuis”.

2) Het toegestane vermogen naar de sensor is afhankelijk van de meetstoftemperatuur Tm, de maximaal toegestane 
oppervlaktetemperatuur en de warmteweerstand Rth, echter hoogstens de waarden uit “tabel 2” (kolom 2), hoofdstuk 1 
“Ex-markering”.

3) Gebruik in methaan-atmosferen
Vanwege de hogere minimale ontstekingsenergie van methaan kunnen de apparaten ook worden gebruikt in daardoor 
veroorzaakte explosieve gasatmosferen.

 ■ Elektrische gegevens met ingebouwde transmitter of digitale display
Ui = afhankelijk van de transmitter/digitale display
Ii = afhankelijk van de transmitter/digitale display
Pi = in de behuizing: afhankelijk van de transmitter/digitale display
Ci = afhankelijk van de transmitter/digitale display
Li = afhankelijk van de transmitter/digitale display

 ■ Elektrische gegevens met ingebouwde transmitter volgens het FISCO-model
De gebruikte transmitters/digitale displays voor het toepassingsgebied in 
overeenstemming met het FISCO-model gelden als FISCO-veldapparaten. De eisen 
volgens EN/IEC 60079-27 en de aansluitvoorwaarden van de goedkeuringen conform 
FISCO zijn van toepassing.
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 11

 ■ Meerpuntselementen (multipoints) TC95, TR95 
Opbouw van de meerpuntselementen uit losse mantelelementen
Voor het losse, geïsoleerd opgebouwde mantelement gelden de onder 3.2.1 genoemde 
waarden. Voor meerpuntselementen die operationeel geaard zijn, gelden voor de 
sommen alle sensoren de hierboven genoemde waarden. Voor de toepassingen in 
stofzones de waarden van “tabel 2” (kolom 2) in het hoofdstuk 1 “Ex-markering” in acht 
nemen.

3.3 Temperatuurklassenindeling, omgevingstemperaturen
De toegestane omgevingstemperaturen zijn afhankelijk van de temperatuurklasse, de 
gebruikte behuizingen en de optioneel ingebouwde transmitter en/of de digitale display.

Bij de koppeling van een thermometer met een transmitter en/of een digitale display 
geldt de laagste waarde van de grenzen van de omgevingstemperatuur en de 
temperatuurklasse met het hoogste cijfer. De onderste temperatuurgrens bedraagt -40 °C, 
voor speciale uitvoeringen -50 °C.

Indien geen transmitter of digitale display in de behuizing is gemonteerd vindt daarin 
ook geen bijkomende verhitting plaats. Met ingebouwde transmitter (optioneel met 
digitale display) kan door de transmitter of de digitale display operationeel een verhitting 
plaatsvinden.

Voor toepassingen zonder transmitters (digitale displays) die apparaten van 
groep II (potentieel explosieve gasatmosferen) vereisen gelden de volgende 
temperatuurklassenindeling en bereiken van de omgevingstemperatuur:
Temperatuurklasse Omgevingstemperatuur (Ta)
T1 ... T6 (-50) -40 … +80 °C

De toegestane omgevingstemperaturen en oppervlaktetemperaturen van de vreemde 
fabrikaten zijn te vinden in de desbetreffende goedkeuringen of gegevensfiches en moeten 
in acht worden genomen.
Voor toepassingen die apparaten van groep II (potentieel explosieve stofatmosferen) 
vereisen gelden de volgende omgevingstemperaturen:
Vermogen Pi Omgevingstemperatuur (Ta)
750 mW (-50) -40 … +40 °C
650 mW (-50) -40 … +70 °C
550 mW (-50) -40 … +80 °C

De waarden tussen haakjes gelden voor speciale uitvoeringen. Deze sensoren worden 
gefabriceerd met bijzondere gietmassa's. Verder worden ze uitgerust met behuizingen uit 
roestvast staal en kabelschoenen voor lage temperaturen.

Deze thermometers zijn volgens de goedkeuring geschikt voor de temperatuurklassen 
T1 ... T6. Dit geldt voor apparaten met of zonder ingebouwde transmitters en/of digitale 
displays. Ervoor zorgen dat de maximale omgevingstemperatuur voor een veilig gebruik 
van het apparaat niet overschreden wordt.
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)12

3.4 Temperatuuroverdracht uit het proces
Warmteterugstroming uit het proces verhinderen!

De speciale voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden voor 
het gebruik (X-Conditions)”, punt 4).

Overzicht van de temperatuurzones
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Tx10 Tx10 Tx40 Tx40
Optie:
met ingebouwde 
transmitter bijv. T32

Optie:
met stekker
MI-kabel
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met stekker
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Tx10-A Tx10-A

Ta = (-50) -40 ... +150 °C
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Tproces = temperatuurzone niet gedefinieerd

Ta = (-50) -40 ... +80 °C

Ta = (-50) -40 ... +300 °C
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 13

3.5 Montagevoorbeelden
3.5.1 Mogelijke inbouwmethoden met markering II 1G Ex ia IIC T6 Ga resp. 

II 1D Ex ia IIIC T65 °C Da

De sensor inclusief behuizing of aansluitkop bevindt zich in zone 0 (zone 20). Een 
stroomkring van het type Ex ia moet worden gebruikt. Aansluitkoppen/behuizingen uit 
aluminium zijn in zone 0 normaal gesproken niet toegestaan. WIKA adviseert op dit punt 
aansluitkoppen/behuizingen uit roestvast staal.

Beschermingsmaatregelen voor toepassingen die EPL Ga of Da vereisen:
Voor het geval dat lichtmetalen behuizingen in zone 0 worden gebruikt gelden de volgende 
beschermingsmaatregelen: Operationeel optredende frictie of stoten tussen componenten 
van het apparaat uit lichtmetaal of legeringen ervan (bijv. aluminium, magnesium, titanium 
of zirkonium) met componenten van het apparaat uit ijzer/staal zijn niet toegestaan. 
Operationeel optredende frictie of stoten tussen lichte metalen zijn toegestaan.

De speciale voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden voor 
het gebruik (X-Conditions)”, punt 5 en 7).

Zone 0, 1, 2 of zone 20, 21, 22

Gevaarlijke zone Ongevaarlijke zone

Beschermbuis

Beschermbuis Ingelast

TWxx

TWxx

Procesver-
binding

Aansluitkop/
Veldbehuizing

Tx10-B
Tx10-C

Tx10-C
Tx10-D

Tx10-H

Tx10-H

Optie:
met ingebouwde 
transmitter
bijv. T32

Tx10-A

Procesver-
binding

Klemschroef-
verbinding

Bijbehorend 
elektr. bedrijfsmiddel

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Tx10-A

Tx10-A

Tx10-A
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)14

3.5.2 Mogelijke inbouwmethoden met markering II 1/2 Ex ia IIC T1 ... T6 Ga/Gb 
resp. II 1/2D Ex ia IIIC T65 ... T125 °C Da/Db

De punt van de sensor of van de beschermbuis steekt uit in zone 0. De behuizing of 
aansluitkop bevindt zich in zone 1 (zone 21) of zone 2 (zone 22). Het is voldoende een 
stroomkring van het type Ex ib te gebruiken.
Een zonescheiding is gewaarborgd als voldoende dichte (IP66 of IP67) 
procesaansluitingen worden gebruikt.

Geschikte procesaansluitingen zijn bijvoorbeeld gasdichte genormde industrieflenzen, 
draadaansluitingen of buisaansluitingen.

De gebruikte lasdelen, procesaansluitingen, klemschroefverbindingen, beschermbuizen of 
behuizingen moeten zo ontworpen zijn dat ze alle invloeden weerstaan die ontstaan door 
het proces zoals bijvoorbeeld temperatuur, debietkrachten, druk, corrosie, trilling en stoten.

Zone 1, 2 of 
zone 21, 22

Gevaarlijke zone Ongevaarlijke zone

Beschermbuis

Beschermbuis Ingelast

TWxx

TWxx

Procesver-
binding

Aansluitkop/
Veldbehuizing

Tx10-B
Tx10-C

Tx10-C
Tx10-D

Tx10-H

Tx10-H

Optie:
met ingebouwde 
transmitter
bijv. T32

Tx10-A

Procesver-
binding

Klemschroef-
verbinding

Bijbehorend 
elektr. bedrijfsmiddel

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Tx10-A

Tx10-A

Tx10-A

Zone 0, 1, 2 of 
zone 20, 21, 22
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49
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 15

3.5.3 Mogelijke inbouwmethoden met markering II 2G Ex ia IIC T1 ... T6 Gb resp. 
II 2D Ex ia IIIC T65 ... T125 °C Db

3.5.4 Scheidingswanden voor de toepassing in de zone 0 of zone 1/2 of scheiding 
tussen Ex- en niet-Ex-zone

Indien de wanddikte minder dan 1 mm is, dan moet het apparaat eveneens worden 
gemarkeerd met een “X” of een veiligheidsaanwijzing volgens 29.2 van EN/IEC 60079-0, 
met de speciale voorwaarde voor veilig gebruik dat het niet blootgesteld wordt aan 
omgevingsbelastingen die de scheidingswand nadelig kunnen beïnvloeden. Als de 
scheidingswand constant onderhevig is aan trillingen (bijv. trillende membranen) moet de 
vermoeiingsgrens bij maximale amplitude worden aangegeven in de documentatie (verg. 
paragraaf 4.2.5.2, EN/IEC 60079-26).

De speciale voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 “Bijzondere voorwaarden voor 
het gebruik (X-Conditions)”, punt 5).

Alternatief kan door de klant een beschermbuis met een passende minimum wanddikte 
worden gebruikt. Hiervoor de bijzondere voorwaarden in acht nemen (zie hoofdstuk 4 
“Bijzondere voorwaarden voor het gebruik (X-Conditions)”. punt 6).

Zone 1, 2 of zone 21, 22

Gevaarlijke zone Ongevaarlijke zone

Beschermbuis

Beschermbuis Ingelast

TWxx

TWxx

Procesver-
binding

Aansluitkop/
Veldbehuizing

Tx10-B
Tx10-C

Tx10-C
Tx10-D

Tx10-H

Tx10-H

Optie:
met ingebouwde 
transmitter
bijv. T32

Tx10-A

Procesver-
binding

Klemschroef-
verbinding

Bijbehorend 
elektr. bedrijfsmiddel

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Intrinsiek veilige 
voorziening 
of geschikte 
barrière

Tx10-A

Tx10-A

Tx10-A
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)16

4. Bijzondere voorwaarden voor het gebruik (X-Conditions)

1) Versies met Ø 3 mm bij 2 x 4-aderig, Ø < 3 mm of “niet geïsoleerde” versies voldoen 
niet aan paragraaf 6.3.13, EN/IEC 60079-11. Daardoor zijn deze intrinsiek veilige 
stroomkringen uit veiligheidstechnisch zicht te betrachten als galvanisch verbonden met 
het aardpotentiaal (“quasi geaard” ) en in het gehele verloop van de opbouw van de 
intrinsiek veilige stroomkringen moet potentiaalvereffening bestaan. Bovendien moeten 
voor de aansluiting bijzondere voorwaarden volgens EN/IEC 60079-14 in acht worden 
genomen.

2) Bij apparaten die vanwege de constructie niet voldoen aan de elektrostatische eisen 
volgens EN/IEC 60079-0 moeten elektrostatische opladingen worden vermeden.

3) De gebruikte transmitters /digitale displays moeten een eigen certificaat volgens 
EN/IEC hebben. De installatievoorwaarden, de elektrische aansluitgrootheden, de 
temperatuurklassen resp. maximale oppervlaktetemperaturen bij apparaten voor 
gebruik in potentieel explosieve stofatmosferen en toegestane omgevingstemperaturen 
zijn te vinden in de desbetreffende goedkeuringen en moeten in acht worden genomen.

4) Een warmteterugstroming uit het proces die de toegestane omgevingstemperatuur 
van de transmitter, de digitale display of de behuizing overschrijdt, is niet toegestaan. 
en moet worden verhinderd door geschikte warmte-isolatie of een een halsbuis van 
voldoende lengte.

5) Indien de wanddikte onder 1 mm ligt, mogen de apparaten niet worden blootgesteld aan 
omgevingsbelastingen die de scheidingswand nadelig kunnen beïnvloeden. Alternatief 
kan een beschermbuis met een passende minimum wanddikte worden gebruikt.

6) Bij gebruik van een beschermbuis/halsbuis moet het gehele apparaat zo zijn geconst-
rueerd dat een inbouw op een wijze mogelijk is die leidt tot een voldoende dichte naad 
(IP67) of een drukbestendige naad (EN/IEC 60079-1) in de richting van de zone met 
minder risico.

7) Voor het gebruik van behuizingen moeten deze beschikken over een passende eigen 
goedkeuring of voldoen aan de minimale eisen.
IP-beschermingsgraad: minstens IP20 (minstens IP6x voor stof), geldt voor alle 
behuizingen
Lichtmetalen behuizingen moeten echter geschikt zijn volgens EN/IEC 60079-0 par. 8.1. 
Daarnaast moeten niet-metalen behuizingen of poedergecoate behuizingen voldoen 
aan de elektrostatische eisen van EN/IEC 60079-0 of een passende waarschuwing 
hebben.
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 17

Beschermingsmaatregelen voor toepassingen die EPL Ga of Da vereisen:
Operationeel optredende frictie of stoten tussen componenten van het apparaat uit 
lichtmetaal of legeringen ervan (bijv. aluminium, magnesium, titanium of zirkonium) met 
componenten van het apparaat uit ijzer/staal zijn niet toegestaan. Operationeel optredende 
frictie of stoten tussen lichte metalen zijn toegestaan.

5. Berekeningsvoorbeelden voor de zelfverhitting aan de punt 
van de sensor-/beschermbuis

De zelfverhitting aan de punt van de sensor resp. beschermbuis hangt af van het 
sensortype (TC/RTD), de diameter van de sensor, de constructie van de beschermbuis en 
het in geval van storing toegevoerd vermogen. De onderstaande tabel toont de mogelijke 
combinaties. De tabel laat zien dat thermokoppels een duidelijk geringere zelfverhitting 
opwekken dan weerstandsthermometers.

Warmteweerstand [Rth in K/W]
Sensortype RTD TC
Diameter meetinzetstuk 2,0 ... 

< 3,0
3,0 ... 
< 6,0

6,0 ... 
8,0

3,0 ... 
6,0 1)

0,5 ... 
< 1,5

1,5 ... 
< 3,0

3,0 ... 
< 6,0

6,0 ... 
12,0

Zonder beschermbuis 245 110 75 225 105 60 20 5
Met beschermbuis - meerdelig
(recht en toelopend), bijv. TW22, 
TW35, TW40, TW45 etc.

135 60 37 - - - 11 2,5

Met beschermbuis - massief 
materiaal
(recht en toelopend), bijv. TW10, 
TW15, TW20, TW25, TW30, 
TW50, TW55, TW60, etc.

50 22 16 - - - 4 1

Speciale beschermbuis 
volgens EN 14597

- - 33 - - - - 2,5

Tx55 (houderbuis) - 110 75 225 - - 20 5
Ingebouwd in een blind gat
(minimum wanddikte 5 mm)

50 22 16 45 22 13 4 1

1) oppervlaktegevoelig

Bij gebruik van meervoudige sensoren en gelijktijdig gebruik mag de som van de 
afzonderlijke vermogens de waarde van het maximaal toegestaan vermogen niet 
overschrijden. Het maximaal toegestaan vermogen moet op maximaal 1,5 W worden 
begrensd. Dit moet worden gewaarborgd door de exploitant van de installatie.
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)18

5.1 Berekeningsvoorbeelden voor de zelfverhitting met beschermbuis
 ▶ Gebruik aan de scheidingswand naar zone 0

Gezocht wordt de maximaal mogelijke temperatuur Tmax aan de punt van de beschermbuis 
voor onderstaande combinatie:

 ▶ RTD-meetinzetstuk Ø 6 mm met ingebouwde koptransmitter type T32.1S, ingebouwd in 
een meerdelige beschermbuis uitvoering 3F

 ▶ De voeding vindt plaats via een scheidingsbarrière, bijvoorbeeld type KFD2-STC4-EX1 
(WIKA-artikelnr. 2341268)

Tmax resulteert uit de optelling van de meetstoftemperatuur en de zelfverhitting. De 
zelfverhitting van de punt van de beschermbuis hangt af van het toegevoerd vermogen Po 
van de transmitter en de warmteweerstand Rth.
De berekening vindt plaats volgens de volgende formule: Tmax = Po * Rth + TM
Tmax = oppervlaktetemperatuur (max. temperatuur aan de punt van de beschermbuis)
Po = uit de gegevensfiche van de transmitter
Rth = warmteweerstand [K/W]
TM = Meetstoftemperatuur

Voorbeeld
Weerstandsthermometer RTD
Diameter: 6 mm
Meetstoftemperatuur: TM = 150 °C
Toegevoerd vermogen: Po = 15,2 mW
Temperatuurklasse T3 (200 °C) mag niet worden overschreden

Warmteweerstand [Rth in K/W] uit tabel = 37 K/W
Zelfverhitting: 0,0152 W * 37 K/W = 0,56 K
Tmax = TM + zelfverhitting: 150 °C + 0,56 °C = 150,56 °C

Het resultaat laat zien dat in dit geval de zelfverhitting aan de punt van de beschermbuis 
verwaarloosbaar klein is. Als veiligheidsafstand voor typegekeurde apparaten (voor T6 tot 
T3) moet van de 200 °C nog 5 °C worden afgetrokken, 195 °C zou dus zijn toegestaan. 
Daarmee wordt in dit geval de temperatuurklasse T3 niet overschreden.

Aanvullende informatie:
Temperatuurklasse voor T3 = 200 °C
Veiligheidsafstand voor typegekeurde apparaten (voor T3 tot T6) 2) = 5 K
Veiligheidsafstand voor typegekeurde apparaten (voor T1 tot T2) 2) = 10 K
2) EN/IEC 60079-0: 2009 paragraaf 26.5.1
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 19

Sensor met transmitter en barrière

Vereenvoudigd bewijs voor de intrinsieke veiligheid van hierboven genoemde combinatie
Meetelement Koptransmitter Scheidingsbarrière
Ui: DC 30 V ≥ Uo: DC 6,5 V Ui: DC 30 V ≥ Uo: DC 25,4 V
Ii: 550 mA ≥ Io: 9,3 mA Ii: 130 mA ≥ Io: 88,2 mA
Pi (max) aan de sensor = 1,5 W ≥ Po: 15,2 mW Pi: 800 mW ≥ Po: 560 mW
Ci: verwaarloosbaar ≤ Co: 24 µF Ci: 7,8 nF ≤ Co: 93 nF
Li: verwaarloosbaar ≤ Lo: 365 mH Li: 100 µH ≤ Lo: 2,7 mH

Door vergelijking van de waarden wordt zichtbaar dat de koppeling van deze apparaten 
toegestaan is.  De exploitant moet echter nog rekening houden met de waarden voor de 
inductiviteit en de capaciteit van de aansluitkabel.

5.2 Berekening voor een mantelement met RTD-sensor
 ▶ Gebruik aan de scheidingswand naar zone 0

Gezocht wordt de maximaal mogelijke temperatuur Tmax aan de punt van de sensor voor 
onderstaande combinatie:

 ▶ RTD zonder beschermbuis (TR10-H) Ø 6 mm zonder transmitter, gemonteerd door 
middel van een klemschroefverbinding met VA-klemring.

 ▶ De voeding vindt bijvoorbeeld plaats via een zenerbarrière, bijv type Z954 
(WIKA-artikelnr. 3247938)

Tmax resulteert uit de optelling van de meetstoftemperatuur en de zelfverhitting. De 
zelfverhitting van de punt van de sensor hangt af van het toegevoerd vermogen Po van de 
zenerbarrière en de warmteweerstand Rth.

Ui ≥ Uo Ui ≥ Uo
li ≥ lo li ≥ lo

Pi ≥ Po Pi ≥ Po
Ci + Cc ≤ Co Ci + Cc ≤ Co
Li + Lc ≤ Lo Li + Lc ≤ Lo

Cc / Lc = capaciteit en inductiviteit van de elektrische aansluitkabel

Gevaarlijke zone Ongevaarlijke zone

ϑ
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WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)20

De berekening vindt plaats volgens de volgende formule: Tmax = Po * Rth + TM
Tmax = oppervlaktetemperatuur (max. temperatuur aan de punt van de beschermbuis)
Po = uit de gegevensfiche van de transmitter
Rth = warmteweerstand [K/W]
TM = Meetstoftemperatuur

Voorbeeld
Weerstandsthermometer RTD
Diameter: 6 mm
Meetstoftemperatuur: TM = 150 °C
Toegevoerd vermogen: Po = 1.150 mW
Temperatuurklasse T3 (200 °C) mag niet worden overschreden

Warmteweerstand [Rth in K/W] uit tabel = 75 K/W
Zelfverhitting: 1,15 W * 75 K/W = 86,25 K
Tmax = TM + zelfverhitting: 150 °C + 86,25 °C = 236,25 °C

Het resultaat laat in dit geval een duidelijke zelfverhitting zien aan de punt van de sensor. 
Als veiligheidsafstand voor typegekeurde apparaten (voor T3 tot T6) moet van de 200 °C 
nog 5 °C worden afgetrokken, 195 °C zou dus zijn toegestaan. Daarmee wordt in dit geval 
de temperatuurklasse T3 duidelijk overschreden en is niet toegestaan. Als hulpmiddel kan 
een extra beschermbuis of transmitter worden gebruikt.

Aanvullende informatie:
Temperatuurklasse voor T3 = 200 °C
Veiligheidsafstand voor typegekeurde apparaten (voor T3 tot T6) 1) = 5 K
Veiligheidsafstand voor typegekeurde apparaten (voor T1 tot T2) 1) = 10 K
1) EN/IEC 60079-0: 2009 par. 26.5.1

5.3 Berekeningsvoorbeelden voor bovenstaande RTD met beschermbuis
 ▶ RTD-meetinzetstuk Ø 6 mm zonder transmitter, ingebouwd in een meerdelige 
beschermbuis uitvoering 3F

Warmteweerstand [Rth in K/W] uit tabel = 37 K/W
Zelfverhitting: 1,15 W * 37 K/W = 42,55 K
Tmax = TM + zelfverhitting: 150 °C + 42,55 °C = 192,55 °C

Het resultaat laat in dit geval een duidelijke zelfverhitting zien aan de punt van de sensor. 
Als veiligheidsafstand voor typegekeurde apparaten (voor T3 tot T6) moet van de 200 °C 
nog 5 °C worden afgetrokken, 195 °C zou dus zijn toegestaan. Daarmee wordt in dit geval 
de temperatuurklasse T3 niet overschreden.



NL

5. Berekeningsvoorbeelden voor de zelfverhitting aan de ...
07

/2
01

7 
N

L 
ba

se
d 

on
 0

6/
20

16
 E

N

WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i) 21

Sensor zonder transmitter, met barrière

Vereenvoudigd bewijs voor de intrinsieke veiligheid van hierboven genoemde combinatie
Meetelement Zenerbarrière Z954
Ui: DC 30 V ≥ Uo: DC 9 V Um: AC 250 V
Ii: 550 mA ≥ Io: 510 mA Ii: n. t.
Pi (max) aan de sensor = 1,5 W ≥ Po: 1.150 mW Pi: n. t.
Ci: verwaarloosbaar ≤ Co: 4,9 µF Ci: n. t.
Li: verwaarloosbaar ≤ Lo: 0,12 mH Li: n. t.

n. t. = niet toepasbaar

Door vergelijking van de waarden wordt zichtbaar dat de koppeling van deze apparaten 
toegestaan is.  De exploitant moet echter nog rekening houden met de waarden voor de 
inductiviteit en de capaciteit van de aansluitkabel.

Deze berekeningen gelden voor de zenerbarrière Z954 in combinatie met een 
weerstandsthermometer Pt100 in 3-kanaals modus zonder aardverbinding, d.w.z. 
symmetrische modus van de weerstandsthermometer in 3-aderige schakeling aan een 
display of analyse-eenheid.

Ui ≥ Uo
li ≥ lo

Pi ≥ Po
Ci + Cc ≤ Co
Li + Lc ≤ Lo

Cc / Lc = capaciteit en inductiviteit van de elektrische aansluitkabel

Gevaarlijke zone Ongevaarlijke zone

ϑ
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WIKA-vestigingen wereldwijd vindt u op www.wika.nl.

WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt • Netherlands
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl
www.wika.nl

24 WIKA aanvullende informatie RTD en TC, intrinsiek veilige uitvoeringen (Ex i)


