Technical Manual for the xenon beacon - SM87HXB & SM87XBT
Manual técnico para sinalizadores luminosos giratórios de xenônio SM87HXB e SM87XBT

Please note that every care has been taken to ensure the accuracy of our technical manual. We do not, however, accept
responsibility for damage, loss or expense resulting from any error or omission. We reserve the right to make alterations
in line with technical advances and industry standards.
É importante ressaltar que adotamos todas as medidas necessárias para garantir a exatidão dos nossos manuais técnicos.
Porém, não aceitamos a responsabilidade por danos, perdas ou despesas resultantes de qualquer erro ou omissão.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações em sintonia com os avanços técnicos e padrões industriais.

© Eaton MEDC Ltd 2019

01/19

01/19

© Eaton MEDC Ltd 2019

English
1.0 INTRODUCTION
These xenon beacon units have been designed for use in flammable atmospheres and harsh environmental
conditions. The marine grade alloy or stainless steel enclosures are suitable for use offshore or onshore, where
light weight combined with corrosion resistance and strength is required. The XBT model consists of two separate
units, the electronic assembly mounted in one unit and the xenon beacon tube assembly mounted in another,
thus enabling the tube assembly to be used in an ambient temperature of up to 85°C.
2.0 INSTALLATION
General
When installing and operating explosion-protected equipment, requirements for selection, installation and operation should be referred to e.g. IEE Wiring Regulations and the ‘National Electrical Code’ in North America.
Additional national and/or local requirements may apply.
Ensure that all nuts, bolts and fixings are secure.
Ensure that only the correct listed or certified stopping plugs are used to blank off unused gland entry points and
that the NEMA/IP rating of the unit is maintained.
The beacon is mounted via the 4 off Ø9mm fixing holes in the base of the unit. The fixing holes have been
designed to accept an M8 screw or bolt.
MEDC recommend the use of stainless steel screws.
The unit has been designed and certified to operate at any attitude
Cable Termination
CAUTION: Before removing the cover assembly, ensure that the power to the unit is isolated and gas and/
or dust atmospheres are not present.
Unscrew the 4 off screws (5mm A/F hexagon key) holding the cover assembly to the base. Keep screws in a
safe accessible place as they are not retained in the cover.
Gently twist the cover clockwise and anti-clockwise whilst pulling it away from the base of the enclosure to gain
access to the interior.
Cable termination should be in accordance with specifications applying to the required application. MEDC
recommends that all cables and cores should be correctly identified. Please refer to the wiring diagram provided
with the product.
Ensure that only the correct listed or certified cable glands are used and that the assembly is shrouded and
correctly earthed.
All cable glands should be of an equivalent NEMA/IP rating to that of the beacon and integrated with the unit
such that this rating is maintained.
The internal earth terminal, where fitted, must be used for the equipment grounding connection and the external
terminal is for a supplementary bonding connection where local codes or authorities permit or require such a
connection.
Once termination is complete, carefully lower the cover assembly back onto the base, avoiding damage to
the mating surfaces. Ensure the o-ring is correctly seated in its groove during re-assembly. Replace and evenly
tighten the 4 off cover screws. Ensure the required gap (0.15mm max.) is maintained between the cover and
the base.
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3.0 OPERATION
The operating voltage of the unit is stated on the certification label. The beacon can be initiated either directly or
remotely depending on the type ordered. Please see the wiring documentation supplied with the unit for further
information.

GENERAL ARRANGEMENT

4.0 MAINTENANCE
During the working life of the unit, it should require little or no maintenance. However, if abnormal or unusual
environmental conditions occur due to plant damage or accident etc., then visual inspection is recommended.
If the unit requires cleaning, then only clean exterior with a damp cloth to avoid electro-static charge build up.
If a unit fault should occur, then the unit can be repaired by MEDC. All parts of the unit are replaceable.
If you acquired a significant quantity of units, then it is recommended that spares are also made available.
Please discuss your requirements with the Technical Sales Engineers at MEDC.
Description

Part Number

Cover assembly (Without lens guard fitted)

Contact MEDC

Cover assembly (With lens guard fitted)

Contact MEDC

O-ring (Alloy units)

PX99900312

O-ring (Stainless Steel units)

PX99900233

Electronics assembly (110Vac / 60fpm)

PX99900094

Electronics assembly (240Vac / 60fpm)

PX99900121

Electronics assembly (24Vdc / 60fpm)

PX99900099

Spare xenon tube

PX99900122

Cover screw for st. steel unit (4 off required)

PX99900584

Cover screw for alloy unit (4 off required)

PX99900818
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5.0 CERTIFICATION/APPROVALS
IECEx units
Certified to IEC 60079-0, IEC 60079-1 and IEC 60079-31
Ex d unit (IEC certification No. IECEx BAS 09.0059)
Ex d IIC Tx (Tamb.) Gb
Ex tb IIIC Tx (Tamb.) Db IP66/IP67
Unit type

T-rating (Tx)

SM87HXB

Ambient temp range (Tamb.)

T95°C
T80°C
T65°C
T70°C
T55°C
T110°C
T95°C
T80°C
T65°C

SM87XBT/A (Electronics)
SM87XBT/B (Xenon tube)

(-55°C to +70°C)
(-55°C to +55°C)
(-55°C to +40°C)
(-55°C to +55°C)
(-55°C to +40°C)
(-55°C to +85°C)
(-55°C to +70°C)
(-55°C to +55°C)
(-55°C to +40°C)

The IECEx certificate and product label carry the IECEx equipment protection level marking
Gb
Db
Where Gb signifies suitability for use in a Zone 1 surface industries area in the presence of gas.
Where Db signifies suitability for use in a Zone 21 surface industries area in the presence of dust.
ATEX units
Certified to EN60079-0, EN60079-1 and EN60079-31
Ex d unit (ATEX certification No. Baseefa03ATEX0222)
Ex d IIC Tx (Tamb.) Gb
Ex tb IIIC Tx (Tamb.) Db IP66/IP67
Unit type

T-rating (Tx)

SM87HXB

T95°C
T80°C
T65°C
T70°C
T55°C
T110°C
T95°C
T80°C
T65°C

SM87XBT/A (Electronics)
SM87XBT/B (Xenon tube)
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Ambient temp range (Tamb.)
(-55°C to +70°C)
(-55°C to +55°C)
(-55°C to +40°C)
(-55°C to +55°C)
(-55°C to +40°C)
(-55°C to +85°C)
(-55°C to +70°C)
(-55°C to +55°C)
(-55°C to +40°C)
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The ATEX certificate and product label carry the ATEX group and category marking:
II 2 GD
Where:
Signifies compliance with ATEX
II Signifies suitability for use in surface industries
2 Signifies suitability for use in a zone 1 area
G Signifies suitability for use in the presence of gases
D Signifies suitability for use in the presence of dust
The ATEX certificate and product label also carry the following mark:

1180

This signifies unit compliance to the relevant European directives, in this case 94/9/EC, along with the number
of the notified body issuing the EC type examination certificate.
DNV Type approved. Approved according to IEC60945: Maritime navigation and radio communication equipment
and systems.
The equipment is classed as exposed.
Minimum compass safe distance is 5m.
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6.0 FUNCTIONAL SAFETY

Introduction
The SM87HXB Beacon has been designed for use in potentially explosive atmospheres and
harsh environmental conditions. The marine grade alloy or stainless steel enclosures are
suitable for use offshore or onshore, where light weight combined with corrosion resistance and
strength is required.
The safety function of the Beacon is to provide an intermittent spherical visual warning light
when the correct voltage is applied to the unit. The DC versions of the Beacon are designed to
operate on a supply voltage tolerance of +/- 20%; the AC versions of the beacon are designed
to operate on a supply voltage tolerance of +/- 10%.
The telephone initiate versions of the Beacon are not included in this safety manual.
Under No fault (Normal) Operating conditions the SM87HXB Beacon will provide a spherical
visual warning light when required by the system.
Under fault conditions the failure mode of the Beacon is a failure to provide a spherical visual
warning light. For the failure rate associated with this failure mode please refer to the table
below.

Assessment of Functional Safety
The SM87HXB Call Point is intended for use in a safety system conforming to the requirements of
IEC61508.
UL has conducted a Failure Modes Effect and Diagnostic Analysis (FMEDA) of the SM87HXB
Beacon against the requirements of IEC61508-2 using a proof test interval of 8760hrs.
The results are shown below and are based on Route 1H
The Beacon is classed as a Type A device.
SM87HXB Beacon
Safety Function of SM87HXB Beacon:
‘To provide a spherical cycled visual warning light when energised’
Type A
Proof Test Interval
HFT=0
=8760Hrs
Architectural constraints:
SFF= 73%
MTTR = 8 Hrs
Random hardware failures:
Probability of failure on demand:
Probability of Dangerous failure on
safety function:

Hardware safety integrity
compliance[1]!
Systematic safety integrity
compliance!
Systematic Capability
Overall SIL-capability achieved
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!DD = 0
!DU = 2.96E-07

SIL2

!SD = 0
!SU = 8.12E-07

PFDAVG=1.30E-03

SIL2

(Low Demand Mode)

PFH = 2.96E-07

SIL2

(High Demand Mode)

Route 1H!
Route 1S!
SC2

SIL 2 (Low Demand)
SIL 2 (High Demand)
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Conditions of Safe
fe use
The fol
following conditio
ons apply to the installation, opera
ation and maintenance of the asseessed
equipment. Failure to
o observe these may compromisee the safety integrity of the asseessed
equipment:
1. The user shall comply with the requirements given in the manufacturer’s user documenttation
(This Safety Manual and Technical manual) in regard to all relev
evant functional safe
fety asspects
such as application of use, installation, operation, maintenance, proof tests, maxiimum
ratings, environmental conditions, repair, etc;
2. Selection of this equipment fo
for use in safety functions and the installation, configura
ation,
overall validation, maintenance and repair shall only be carried out by competent perso
onnel,
observing all the manufacturer’s conditions and recommendations in the user
documentation.
3. All information associated with any field failures of this product should be collected u
under
a dependability
ty management process (e.g., IEC 60300-3-2) and reporte
ted to
to the
manufacturer.

4. The unit should be tested at regular interv
rvals to identify
fy any malfunctions; in accordancee with
this safety manual.
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Português Brasileiro
1.0 INTRODUÇÃO
Estes sinalizadores luminosos giratórios de xenônio foram projetados para a utilização em atmosferas inflamáveis
e em condições ambientais adversas. As caixas realizadas em liga de grau marítimo ou aço inox são adequadas
para a utilização marítima ou terrestre, onde são requeridas características de leveza combinadas com resistência
à corrosão e robustez. O modelo XBT é constituído por duas unidades separadas: o grupo eletrônico montado em
uma unidade e o grupo do tubo do sinalizador luminoso giratório de xenônio montado em outra unidade. Esta
composição permite utilizar o grupo do tubo em condições de temperatura ambiente de até 85°C.
2.0 INSTALAÇÃO
Geral
Ao instalar e utilizar equipamentos à prova de explosão, é necessário consultar os requisitos para a seleção,
instalação e funcionamento, tais como, por exemplo, as normas de cabeamento do IEE (Instituto Americano de
Engenheiros Eletricistas) e o ‘National Electrical Code’ (Código Elétrico Nacional americano). Podem ser aplicáveis
outros requisitos nacionais e/ou locais.
Certifique-se de que todas as porcas, parafusos e elementos de fixação sejam apertados corretamente.
Certifique-se de que sejam utilizados exclusivamente tampões obturadores corretos, enumerados ou certificados,
para vedar os pontos de entrada não utilizados do prensa-cabos e que a classificação NEMA/IP da unidade seja
mantida.
O sinalizador luminoso giratório é montado mediante os 4 furos de fixação de Ø 9 mm localizados na base da
unidade. Os furos de fixação foram projetados para aceitar parafusos de rosca M8.
A MEDC recomenda a utilização de parafusos de aço inox.
A unidade foi projetada e certificada para funcionar em qualquer posição.
Terminação dos cabos
CUIDADO: Antes de remover a tampa, certifique-se de que a unidade foi isolada da fonte de alimentação
elétrica e que não haja a presença de gases e/ou poeira na atmosfera.
Desaperte os 4 parafusos (chave Allen de 5 mm) que fixam a tampa na base. Conserve os parafusos em um local
seguro e acessível, visto que não permanecem retidos na tampa.
Gire delicadamente a tampa no sentido horário ou anti-horário enquanto puxa a mesma para fora da base da
caixa, para ter acesso ao interior da unidade.
A terminação dos cabos deve estar em conformidade com as especificações referentes à aplicação em questão. A
MEDC recomenda que todos os cabos e condutores sejam identificados corretamente. Consulte o esquema elétrico
fornecido com o produto.
Certifique-se de que sejam utilizados exclusivamente prensa-cabos corretos, enumerados ou certificados, e que o
conjunto fique blindado e aterrado corretamente.
Todos os prensa-cabos devem ter classificação NEMA/IP equivalente à do sinalizador luminoso giratório e devem
ficar integrados na unidade, de forma a manter esta classificação.
O terminal de terra interno, quando presente, deve ser utilizado para a conexão de terra do equipamento e o
terminal externo destina-se a uma conexão suplementar, se a mesma for permitida ou exigida pela legislação ou
autoridades locais.
Ao concluir a terminação, volte a abaixar cuidadosamente a tampa sobre a base, evitando danificar as
superfícies de acoplamento. Durante a montagem, certifique-se de que a guarnição O-ring fique corretamente
assentada no respectivo sulco. Recoloque e aperte uniformemente os 4 parafusos da tampa. Certifique-se de que a
folga requerida (máximo de 0,15 mm) seja mantida entre a tampa e a base.
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3.0 FUNCIONAMENTO
A tensão de funcionamento da unidade está indicada na etiqueta de certificação. É possível acender o sinalizador
luminoso giratório diretamente ou mediante comando à distância, dependendo do tipo encomendado. Para
maiores informações, consulte a documentação relativa ao cabeamento fornecida com a unidade.

DISPOSIÇÃO GERAL
CRS DE FIXAÇÃO
ETIQUETA DE
CERTIFICAÇÃO

CRS DE FIXAÇÃO
TERRA EXTERNO

PROTEÇÃO OPCIONAL

CRS DE
FIXAÇÃO

FUNÇÃO / RÓTULO

4 FUROS DE
FIXAÇÃO

4.0 MANUTENÇÃO
Durante a sua vida útil, a unidade necessita de pouca ou nenhuma manutenção. Todavia, recomenda-se uma
inspeção visual caso aconteçam condições ambientais anormais ou incomuns decorrentes de danos na instalação
ou acidentes, etc.
Se a unidade precisar de limpeza, limpe apenas a parte externa utilizando um pano úmido para evitar o acúmulo
de cargas eletrostáticas. Se ocorrer uma falha da unidade, esta poderá ser reparada pela MEDC. Todas as peças
da unidade são substituíveis.
Se tiver adquirido uma quantidade significativa de unidades, recomendamos que também tenha as peças de
reposição disponíveis. Entre em contato com os Engenheiros de Vendas Técnicas da MEDC para discutir com eles
as suas necessidades.
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5.0 CERTIFICAÇÃO/APPROVAÇÕES
Unidades INMETRO
Certificado No.

UL-BR 15.0941

Modelo

SM87 HXB

Marcação

Ex db IIC Tx Gb (Tamb.)
Ex tb IIIC Tx Db (Tamb.) IP66/IP67

Normas Aplicáveis

ABNT NBR IEC 60079-0:2013
ABNT NBR IEC 60079-1:2016
ABNT NBR IEC 60079-31: 2014

Programa de certificação ou Portaria

Portaria no. 179, de 18 de maio de 2010 do INMETRO

Classe de Temperatura
(Tx)
T5
T6

Máxima Temperatura
de Superfície (Tx)
T95°C
T80°C

Faixa de Temperatura
Ambiente (Tamb.)
(-55°C a +70°C)
(-55°C a +55°C)

Unidades IECEx
Certificadas segundo IEC 60079-0, IEC 60079-1 e IEC 60079-31
Unidade Ex d (Nº de certificação IEC IECEx BAS
09.0059) Ex d IIC Tx (Tamb.) Gb
Ex tb IIIC Tx (Tamb.) Db IP66/IP67
Tipo de unidade
SM87HXB

SM87XBT/A (parte
SM87XBT/B (tubo de

Classificação T
T95°C
T80°C
T65°C
T70°C
T55°C
T110°C
T95°C
T80°C
T65°C

Faixa de temperatura ambiente
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C

a +70°C)
a +55°C)
a +40°C)
a +55°C)
a +40°C)
a +85°C)
a +70°C)
a +55°C)
a +40°C)

O certificado IECEx e a etiqueta de produto contêm a marcação do nível de proteção IECEx do equipamento
Gb
Db
Onde Gb significa adequação para uso em áreas de indústrias de superfície de Zona 1 na presença de
gases.
Onde Db significa adequação para uso em áreas de indústrias de superfície de Zona 21 na presença de
poeira.

© Eaton MEDC Ltd 2019

01/19

Unidades ATEX
Certificado segundo EN60079-0, EN60079-1 e
EN60079-31 Ex d unit (Certificado ATEX No.
Baseefa03ATEX0222) Ex d IIC Tx (Tamb.) Gb
Ex tb IIIC Tx (Tamb.) Db IP66/IP67
Tipo de unidade
SM87HXB

SM87XBT/A (parte
SM87XBT/B (tubo de

Classificação T
T95°C
T80°C
T65°C
T70°C
T55°C
T110°C
T95°C
T80°C
T65°C

Faixa de temperatura ambiente
b -55°C a +70°C)
(de
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C
(de -55°C

a +55°C)
a +40°C)
a +55°C)
a +40°C)
a +85°C)
a +70°C)
a +55°C)
a +40°C)

O certificado AT
ATEX e a etiqueta de produto
to contêm a marcação do grupo e da categoria AT
ATEX:
II 2 GD
Onde:
Significa a confformidade com as normas AT
ATEX
II
Significa
g
adequação
q ç para uso em indústrias de superfí
fície
2
Significa adequação p
para uso em áreas de Zona 1
G Significa adequação p
para uso na presença de gases D
Significa adequação para u
uso na presença de poeira
O certificado AT
ATEX e a etiqu
ueta de produto
to também contêm a seguinte marcação:

1180

Significa que a unidade está
á em confo
formidade com as diretivas europeias pertinentes, neste caso a
Diretiva 94/9/CE, juntamente com o número do organismo notificado que emitiu o certificado de ex
exame
CE de tipo.
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6.0 SEGURANÇA FUNCIONAL

Introdução
O Sinalizador SM87HXB foi projetado para uso em atmosferas potencialmente explosivas e
condições ambientais adversas. As caixas feitas em liga de qualidade naval ou aço inoxidável são
adequadas para a utilização marítima ou terrestre, onde são necessárias características de leveza
combinadas com resistência à corrosão e robustez.
A função de segurança do Sinalizador é proporcionar uma luz de aviso visual esférica intermitente
quando a tensão correta é aplicada à unidade. As versões CC do Sinalizador são projetadas para
funcionar com uma tolerância de tensão de alimentação de +/- 20%; as versões CA do Sinalizador
são projetadas para funcionar com uma tolerância de tensão de alimentação de +/- 10%.
As versões de iniciação por telefone do Sinalizador não estão incluídas neste manual de segurança.
Sob condições operacionais sem falhas (Normal), o Sinalizador SM87HXB emitirá uma luz de aviso
visual esférica quando exigido pelo sistema.
Sob condições de falha, o modo de falha do Sinalizador é uma falha para fornecer uma luz de aviso
visual esférica. Para obter a taxa de falha associada a este modo de falha, por favor consulte a
tabela abaixo.

Avaliação da segurança funcional
O ponto de chamada do SM87HXB destina-se a uso em um sistema de segurança em conformidade
com os requisitos da norma IEC61508.
A UL conduziu uma análise de diagnóstico e efeitos de modos de falha (FMEDA) no Sinalizador
SM87HXB em relação aos requisitos da norma IEC61508-2 usando um intervalo de teste de prova
de 8760 horas.
Os resultados são mostrados abaixo e baseados na Rota 1H
O Sinalizador está classificado como um dispositivo Tipo A.
Sinalizador SM87HXB
Função de segurança do Sinalizador SM87HXB:
"Oferecer uma luz de aviso visual esférica e cíclica quando ativado"
Tipo A
Intervalo de teste de
HFT= 0
prova = 8.760 horas
Limitações arquitetônicas:
SFF= 73%
MTTR = 8 horas
Falhas aleatórias do hardware:
Probabilidade de falha em uso (PFD):
Probabilidade de falha perigosa em
função de segurança (PFH):

Conformidade de integridade de
segurança do hardware[1]!
Conformidade de integridade
sistemática de segurança!
Capacidade sistemática
Capacidade global SIL obtida
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!DD = 0
!DU = 2,96E-07

SIL2

!SD = 0
!SU = 8,12E-07

PFDMED=1,30E-03

SIL2

(modo de baixa
demanda)

PFH = 2,96E-07

SIL2

(modo de alta demanda)

Rota 1H!
Rota 1s!
SC2

SIL 2 (Baixa demanda)
SIL 2 (Alta demanda)
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Condições de uso segur
g ro
As condições seguintes see aplicam à instalação, operação e manutenção do equipamento ava
aliado.
A falha em observá-las po
ode comprometer a integridade de segurança do equipamento avalia
ado:
1. O usuário dev
everá cu
umprir com os requisitos for
fornecidos na documentação do usuá
ário do
fabricante ((este manua
al de segurança
g
ç e manual técnico)
o)) relativos a todos os aspectos
p
releevantes
de segurança funcional, como a aplicação de uso, a instalação, a operação, a manutençção, os
testes de prova, as especificações máximas, as condições ambientais, reparos, etc.;
2. A seleção deste equipamento para uso em funções de segurança e a instalação, a configu
uração,
a validação total, a manutenção e os reparos serão realizados apenas por pessoal comp
petente,
observ
rvando-se todas as condições e recomendações do fabricante incluídas na documentação do
usuário.
3. Todas as inffo
ormações associadas a quaisquer falhas deste produto no campo deverrão ser
coletadas com um processo de gerenciamento confiável (por exemplo, norma IEC 60300
0-3-2) e
comunicadas ao fa
fabricante.
4. A unidade deverá ser testada a interv
rvalos regulares para identificar quaisquer avariias; de
acordo com este manual de segurança.
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