IOM
Cuidado - Danos no interruptor

Incorreto

■ O interruptor deve ser instalado de acordo com os códigos elétricos locais.
■ Os recursos do GO Switch devem atender aos requisitos de frequência operacional,
tipo de carga etc.
■ As conexões da fiação devem ser feitas adequadamente.
■ Para interruptores de dois circuitos, os contatos devem ser conectados com a mesma
polaridade a fim de minimizar a possibilidade de um curto circuito entre fases.
■ Em ambientes úmidos, use tubo de vedação certificado ou uma barreira similar
contra umidade para evitar que a água/condensação entre no cubo do conduíte.

Correto
Faixa de detecção

Faixa de detecção
Aço
doce

Para ativar os contatos no lado A (consulte a Figura 10), o alvo deve entrar totalmente
na área de detecção A do interruptor (consulte as faixas de detecção da Tabela x).
Para desativar os contatos no lado A e ativar no lado B, o alvo deve mover-se totalmente
para fora da área de detecção A e outro alvo entrar totalmente na área de detecção B
(Figura 11). Para reativar os contatos no lado A, o alvo deve sair totalmente da área de
detecção B e reentrar totalmente na área de detecção A (Figura 13).
Faixa de detecção

Faixa de detecção
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Os engenheiros da TopWorxêm
t o prazer de fornecer assist
ência técnica para os produtos GO™ Switch.
Entretanto, é responsabilidade do cliente determinar a segurança e a adequação do produto em sua aplicação.
O cliente também é responsável pela instalação do interruptor utilizando os códigos elétricos atuais em sua região.

Interruptores para vedação
Engaxetamento certificado

Conduíte

Faixa de detecção
Conduíte

Alvo

Alvo

Alvo

Agua

Perigo - Uso impróprio

Água

Todos os interruptores devem ser instalados de acordo com os requisitos de certificação.
Dreno para
água

Introdução

Os GOTM Switches operam com o princípio da atração magnética, reagindo ao metal
ferroso ou a alvos magnéticos quando entram na faixa de detecção do interruptor.
Embora os interruptores tenham projetos variados, de acordo com a aplicação a que se
destinam, todos os GO™ Switches usam ímãs permanentes que, quando atuados pela
presença de um alvo ferroso ou magnético, mudam o estado dos contatos elétricos de
normalmente fechado (N/F) para normalmente aberto (N/A).

Figura 3
Na Figura 3, o alvo ferroso é muito pequeno
para ser detectado de modo confiável em
longo prazo.

Figura 4

■ O interruptor pode ser montado em qualquer posição.

Dicas de montagem para interruptor padrão e de travamento

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Lado a lado no suporte não ferroso (Figuras 5 e 6).

■ Determine o ponto de operação desejado.
■ Determine o local da área de detecção no GO Switch.

Faixa de detecção

Área de detecção

Figura 15

Figura 14

Na Figura 4, o alvo tem tamanho e massa
suficientes para operação confiável em
longo prazo.

Área de detecção

B

A

Alvo ferroso
Alvo de barra de ferro de
1/2” (13 mm) x 1” (25 mm)
x 4” (102 mm). Alvo ferroso
padrão de fábrica, usado
para estabelecer a detecção
e redefinir a distância.
(Figura 14).

Na Figura 15, o sistema de conduítes está cheio de água e com vazamento
para dentro do interruptor. Ao longo do tempo, isso pode fazer com que o
interruptor falhe prematuramente.
Na Figura 16, a terminação do interruptor pode ser equipada com um
dispositivo de entrada para cabos rosqueado e certificado (fornecido pelo
usuário) de acordo com as instruções do fabricante para evitar a entrada de
água que provoca falha prematura do interruptor. Também foi instalada uma
alça de gotejamento com dispositivo para a saída de água.

Conexão do conduíte ou cabo

Detecção A
Redefinição B

Área de detecção

Figura 17
Figura 5
■

■ Posicione o interruptor e o alvo em uma posição que garanta que o alvo entre na área
de detecção dos interruptores.
Faixa de detecção

Faixa de detecção

Alvo

Alvo

Interruptor montado em material não magnético

Recomendado para se obter os melhores resultados
a). Mantenha todo o material ferroso a pelo menos 1” do interruptor.
b). O aço colocado na parte externa da área de detecção dos interruptores não afetará
o funcionamento.
Não se recomenda que os interruptores sejam montados em metal ferroso devido à
redução na distância de detecção.

Figura 13

Informações da fiação

Faixa de detecção que inclui alvo ferroso e ímãs.
Padrão e de travamento

Detecção estendida
(disponível apenas para a série 10)

Ativar/desativar o interruptor
a). Interruptor com contatos padrão - tem áreas de detecção em um lado do interruptor
(A). Para ativar, o alvo ferroso ou magnético deve entrar totalmente na área de detecção
do interruptor (Figura 7). Para desativar, o alvo deve mover-se totalmente para fora da
área de detecção, a uma distância igual ou maior que a distância de redefinição da tabela.
Faixa de detecção

Alvo

Figura 1
Na Figura 1, o alvo ferroso foi posicionado para parar na borda externa do
campo de detecção. Esta é uma
condição limite para uma operação
confiável e de longo prazo.

A

Faixa de detecção

Alvo

A

Redefinição (mm)
Detecção (mm)
Estendida

Faixa de detecção

Alvo

Alvo
ferroso

240

480

Amps

10

5

2,5

Volts

24

48

120

Amps

3

1

0,5

Tabela 2

Declaração de conformidade EC

O alvo ferroso precisa ter pelo menos 16,4 cm³ (1 polegada cúbica) de tamanho. Se o alvo
tiver menos que uma polegada cúbica, ele pode reduzir significativamente a eficiência
operacional ou não ser detectado pelo interruptor.
Figura 8

120

Tipo

Alvo
ferroso

Tabela 1

Figura 7

Volts

Tabela 3

Figura 2

O interruptor é desativado

CC

A

Na Figura 2, o alvo ferroso foi posicionado para parar exatamente dentro do
campo de detecção, que garantirá uma
operação longa e confiável.

O interruptor é ativado

Classificações

CA

Redefinição (mm)
Detecção (mm)
Padrão e de
travamento

Figura 18

Se o interruptor for montado em uma peça móvel, verifique se o conduíte
flexível é longo o suficiente para permitir o movimento e se está posicionado
para evitar dobras ou puxões. (Figura 17). Em aplicações úmidas, use tubo de
vedação certificado ou uma barreira similar contra umidade para evitar que a
água/condensação entre no cubo do conduíte. (Figura 18).

Figura 6

O interruptor é desativado novamente

Figura 9

Os produtos descritos neste documento
estão em conformidade com o disposto
nas seguintes diretrizes da Comunidade
europeia, inclusive as mais recentes
alterações:
Diretriz de baixa tensão (2006/95/EC)
Diretriz EMC (2004/108/EC)

Diretriz de máquinas (2006/42/EC)
Diretriz ATEX (94/9/EC).

Aceita apenas tensões.
Circuitos não isolados.

Todos os interruptores GO Switch são interruptores de contato seco, isto é,
não têm queda de tensão quando fechados nem têm nenhuma fuga de
corrente quando abertos. Nas instalações em várias unidades, os interruptores
podem ser conectados em série ou em paralelo.
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Diagramas de fiação do GO Switch
Tipo Z
Normalmente fechado
Normalmente aberto
Duplo de fechar
Interrupção dupla
Fio só com a mesma
polaridade

Tipo C
Típ. conexão de
carga dupla

N/A
Carga

N/A
N/A
N/F
N/F

CA ou CC

COM
Carga

Carga

CA ou CC

Carga

CA ou CC

Aterramento

Tipo A
Normalmente aberto
Típ. alarme ou limite
Conexão de advert
ência

Tipo B
Normalmente fechado
Típ. conexão no
percurso ou limite

N/A
Carga
COM

COM

CA ou CC

CA ou CC

Aterramento
Dependendo dos requisitos de certificação, os GO Switches podem ser fornecidos com ou
sem um fio de aterramento integral. Se for fornecido sem o fio de aterramento, o instalador
deve garantir a conexão adequada de aterramento à carcaça.
Terminações A e F

Terminações B

PVC de 4 fios e
condutores para
temperatura elevada

Cabo SO

DMDB tipo Z
Cabo SO - 5 condutores

Vermelho

N/F

Vermelho

N/A 2

Preto

N/A 2

Laranja

N/A

Azul

N/A

Branca

N/F 2

Branca

N/A 2

Vermelho

COM

Preto

COM

Preto

N/A 1

Verde

N/A 1

Preto

TERRA

Verde

TERRA

Verde

N/F 1

Vermelho

N/F 1

Branca

Terra

Verde

Terminações DCD

DMBD tipo Z
Condutores PVC

N/A 1 e 2

DCD mini-troca de 4 pinos
Pino 1

COM Preto

Tiras vermelhas e
brancas e vermelhas

Pino 2

N/A branco

Tiras azuis e brancas
e azuis

Pino 3

N/F
vermelho

Pino 4

TERRA
verde

N/F 1 e 2

Terminações DCA
DCA mini-troca de 3 pinos
Pino 1

COM verde

Pino 2

N/F preto

Pino 3

N/A branco

1. PREÇOS: A menos que haja especificações contrárias por parte do Vendedor, o preço do Vendedor,
dos Bens e/ou Serviços, deve permanecer em vigor por trinta (30) dias após a data do orçamento ou
aceitação do Vendedor ou aceitação do pedido de Bens/Serviços, o que for entregue primeiro, desde
que uma autorização incondicional e completa para a fabricação imediata e o envio dos Bens e/ou
prestação de Serviços de acordo com os procedimentos padrão de processamento de pedidos do
Vendedor seja recebida e aceita pelo Vendedor dentro de tal prazo. Se essa autorização não for
recebida pelo Vendedor dentro do período de trinta (30) dias, o Vendedor terá o direito de alterar o
preço dos Bens/Serviços para o preço do Vendedor em vigor para os Bens e Serviços no momento
em que o pedido for liberado para fabricação final. Os preços dos Bens não cobrem armazenagem,
instalação, inicialização ou manutenção dos Bens, a menos que haja declaração expressa no
orçamento do vendedor. Não obstante os termos e condições aqui dispostos, o preço dos Bens/
Serviços vendidos pelo Vendedor, mas fabricados por terceiros, deve ser o preço do Vendedor em
vigor no momento do envio ao Comprador.
2. ENTREGA, ACEITAÇÃO DO PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO: Todas as datas de envio são
aproximadas e baseiam-se no recebimento imediato pelo Vendedor de todas as informações
necessárias do Comprador para processar adequadamente o pedido. Não obstante qualquer cláusula
em contrário neste ou em outro documento relativo a esta transação e independentemente do modo
como o preço foi orçado, seja ele FOB, FAS, CIF ou qualquer outro, o título legal dos Bens e o risco de
perda relativo a eles deve ser transferido ao Comprador do seguinte modo: para vendas em que o
destino final dos Bens seja dentro dos Estados Unidos, mediante entrega ao transportador no ponto de
embarque; para vendas em que o destino final dos Bens seja fora dos Estados Unidos, imediatamente
após os Bens terem ultrapassado os limites territoriais dos Estados Unidos. O Vendedor deve fornecer
ao Comprador os dados/documentação identificados especificamente no orçamento. Se forem
fornecidas cópias adicionais de dados/documentação ou dados/documentação não padronizados pelo
Vendedor, estes deverão ser fornecidos ao Comprador pelo preço do Vendedor em vigor na época.
Os dados/documentação marcados como confidenciais ou de propriedade exclusiva não podem ser
reproduzidos nem usados para qualquer fim diferente do objetivo para o qual foram fornecidos e não
podem ser revelados a terceiros sem a permissão prévia por escrito do Vendedor.
3. DISPENSA DE EXECUÇÃO: O Vendedor não será responsabilizado por atrasos na execução nem
pela não execução devido a falha ou interrupção de sistemas de computador ou telecomunicações,
força maior, guerras, tumultos, incêndios, terrorismo, problemas trabalhistas, indisponibilidade de
materiais ou componentes, explosões, acidentes, conformidade com solicitações, leis e regulamentos,
ordens ou ações governamentais ou outras causas ou circunstâncias não previstas que estejam fora do
controle razoável do Vendedor. Em caso de tal atraso, o tempo de execução ou entrega deverá ser
ampliado por um período razoavelmente necessário para compensar o efeito do atraso.
4. RESCISÃO E SUSPENSÃO POR PARTE DO COMPRADOR: O Comprador pode rescindir ou
suspender os pedidos de qualquer um ou de todos os Bens/Serviços cobertos pelo Contrato, desde que
o Comprador apresente ao Vendedor notificação por escrito com antecipação razoável de tal rescisão
ou suspensão e reembolse o Vendedor em relação a todas as perdas, danos, custos ou despesas
originadas por tal rescisão ou suspensão.

Condições especiais de segurança intrínseca
DMDB tipo Z
Cabo SO - 4 condutores

N/F

Terminações A

TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA
Estes termos e condições, o orçamento e a confirmação do funcionário e todos os documentos
incorporados por referência neste documento obrigam a TopWorx, Inc., doravante denominado
“Vendedor” e o comprador, doravante denominado “Comprador”, e constituem o contrato integral
(Contrato) entre Comprador e Vendedor para a prestação de serviços (Serviços) e/ou venda de bens
(Bens) inclusive (exceto conforme o disposto na Seção 10) o firmware incorporado.




Ambos os contatos do duplo acionamento e os polos
separados do interruptor de polo duplo, dentro de um
interruptor, devem fazer parte do mesmo circuito
intrinsecamente seguro.
Os interruptores de proximidade não exigem uma conexão ao
terra para fins de segurança, mas é fornecida uma conexão
ao terra diretamente conectada à carcaça metálica.
Normalmente, um circuito intrinsecamente seguro pode ser
aterrado apenas em um ponto. Se for usada a conexão ao
terra, as implicações devem ser totalmente consideradas na
instalação, ou seja, pelo uso de uma interface isolada por
eletricidade.

As variantes dos blocos de terminais do equipamento são
equipadas com uma tampa não metálica que representa um
possível perigo eletrostático e só devem ser limpas com um
pano úmido.




O interruptor deve ser fornecido a partir de uma fonte
intrinsecamente segura certificada Ex ia IIC.
Os conectores suspensos devem ser terminados de maneira
adequada para a área de instalação.

Normas aplicadas:
IEC 60079-0: 2011
IEC 60079-11: 2011
IEC 60079-1: 2007-04
IEC 60079-31: 2008
IEC 60079-7: 2006-07

EN 60079-0: 2012
EN 60079-11: 2012
EN 60079-1: 2007
EN 60079-7: 2007
EN 60079-31: 2009

5. GARANTIA LIMITADA: Sujeito às limitações contidas na Seção 6 deste documento, o Vendedor garante
que o firmware licenciado e incorporado aos Bens executará as instruções de programação fornecidas pelo
Vendedor e que os Bens fabricados ou Serviços prestados pelo Vendedor estarão livres de defeito de material
ou de mão de obra sob condições normais de uso e cuidados. As garantias aqui mencionadas serão aplicadas
até o término do período de garantia aplicável. Todos os outros Bens são garantidos por doze (12) meses a
partir da data do envio pelo Vendedor. Os Bens Consumíveis e Serviços são garantidos por um período de
90 dias a partir da data de envio ou término dos Serviços. Os produtos comprados pelo Vendedor de terceiros
para revenda ao Comprador (“Produtos de revenda”) só podem ter a garantia estendida pelo fabricante original.
O Comprador concorda que o Vendedor não tem nenhuma responsabilidade pelos produtos de revenda além
de fazer um esforço comercial razoável para adquirir e enviar os Produtos de Revenda. Se o Comprador
descobrir qualquer defeito da garantia e notificar o Vendedor sobre tal defeito por escrito durante o período
da garantia aplicável, o Vendedor deve, a seu critério, corrigir todos os erros encontrados pelo Vendedor no
firmware ou nos Serviços ou reparar ou substituir no ponto F.O.B. de fabricação daquela parte dos Bens ou do
firmware em que o Vendedor encontrou defeito ou reembolsar o preço de compra da parte com defeito dos
Bens/Serviços. Todas as substituições ou reparos necessários devido a manutenção inadequada, uso e
desgaste normais, fontes de alimentação inadequadas ou condições ambientais, acidentes, mau uso,
instalação incorreta, modificação, reparo, uso de peças de reposição não autorizadas, armazenagem ou
manuseio ou qualquer outra causa que não seja culpa do Vendedor não são cobertas por esta garantia limitada
e ocorrerão por conta do Comprador. O Vendedor não será obrigado a pagar nenhum custo ou cobrança
incorrida pelo Comprador ou qualquer outra parte exceto conforme acordo prévio por escrito pelo Vendedor.
Todos os custos de desmontagem, reinstalação e frete e o tempo e despesas de representantes e equipes
do Vendedor para viagens até o local e diagnósticos conforme esta cláusula de garantia devem ser pagos
pelo Comprador a menos que aceito por escrito pelo Vendedor. Os Bens reparados e as peças substituídas
pelo vendedor durante o período de garantia devem permanecer em garantia pelo período original da garantia
ou por noventa (90) dias, ou o que for mais longo. Esta garantia limitada é a única garantia oferecida pelo
Vendedor e pode ser alterada apenas por escrito e se estiver devidamente assinada pelo Vendedor.
AS GARANTIAS E SOLUÇÕES DEFINIDAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS. NÃO HÁ REPRESENTAÇÕES
NEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, QUANTO À COMERCIABILIDADE,
ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR OU QUALQUER OUTRA QUESTÃO RELATIVA
A QUALQUER UM DOS BENS OU SERVIÇOS.
6. LIMITAÇÃO DE RECURSOS E RESPONSABILIDADE: O VENDEDOR NÃO SERÁ RESPONSÁVEL
PELOS DANOS CAUSADOS POR ATRASO NA EXECUÇÃO. OS RECURSOS DO COMPRADOR
DEFINIDOS NESTE CONTRATO SÃO EXCLUSIVOS. EM NENHUM CASO, INDEPENDENTEMENTE DA
FORMA DE REIVINDICAÇÃO OU CAUSA DA AÇÃO (QUER SEJA BASEADA EM CONTRATO, INFRAÇÃO,
NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OUTRO PREJUÍZO OU DE OUTRO MODO), A
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PERANTE O COMPRADOR E/OU SEUS CLIENTES DEVERÁ
ULTRAPASSAR O PREÇO DOS BENS ESPECÍFICOS FABRICADOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS PELO
VENDEDOR AO COMPRADOR QUE DEEM ORIGEM À REIVINDICAÇÃO OU CAUSA DA AÇÃO. O
COMPRADOR CONCORDA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA A RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR
PERANTE O COMPRADOR E/OU SEUS CLIENTES DEVERÁ SER ESTENDIDA PARA INCLUIR DANOS
INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU PUNITIVOS. O TERMO “DANOS CONSEQUENTES” DEVERÁ
INCLUIR, MAS NÃO SE LIMITARÁ A: PERDA DE LUCROS ANTECIPADOS, RENDA OU USO E CUSTOS
INCORRIDOS INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, PELO CAPITAL, COMBUSTÍVEL E ENERGIA E
REIVINDICAÇÕES DOS CLIENTES DO COMPRADOR.
7. PATENTES: Sujeito às limitações contidas na Seção 6, o Vendedor deverá defender o Comprador de
qualquer ação judicial movida contra este com base em uma reivindicação de que o uso dos Bens fabricados
pelo Vendedor constitui uma infração de uma patente válida dos Estados Unidos e deverá pagar todos os
danos atribuídos ao Comprador, desde que o Comprador: notifique prontamente o Vendedor por escrito de tal
ação ou de sua ameaça; permita que o Vendedor controle completamente a defesa ou o compromisso de tal
reivindicação de infração; e forneça toda a assistência e cooperação razoáveis solicitadas pelo Vendedor

Fiação dos blocos de terminais para
segurança aumentada e à prova de explosões
1. A tira de união externa do aterramento pode ser obtida pelos
acessórios de montagem. Esses acessórios devem ser de aço
inoxidável ou um metal não ferroso alternativo para minimizar
a corrosão e a interferência magnética da função do interruptor.
A conexão deve ser feita de modo a evitar que se solte e se torça
(por exemplo, com olhais/porcas e arruelas de travamento no
formato).
2. Deve-se instalar dispositivos de entrada de cabos devidamente
certificados de acordo com a IEC60079-14 e manter a classificação de proteção contra infiltração (IP) da carcaça. A rosca do
dispositivo de entrada de cabos não deve projetar-se dentro do
corpo da carcaça (isto é, deverá manter a folga até os terminais).
3. Apenas um condutor trançado simples ou múltiplo de tamanho
16 a 18 AWG (1,3 a 0,8 mm2) deve ser acomodado em cada
terminal. O isolamento de cada condutor deve estender-se a
1 mm da placa de bloqueio do terminal. Olhais e/ou aros de
conexão não são permitidos.
A fiação deve ser de bitola 16 a 18 e
classificada para a carga elétrica marcada
no interruptor com uma temperatura de
serviço de no mínimo 80°C.
Os parafusos terminais dos fios, (4) nº 8
32 X 5/16” de aço inox com anel anular,
devem ser apertados a 0,06 Nm.
A placa da tampa deve ser apertada até o
blocos de terminais com um valor de 0,06 Nm.

COM

N/F

para a defesa de tal ação judicial. Caso seja considerado que apenas os Bens fabricados pelo Vendedor
estejam infringindo tal ação e seu uso seja usufruído, o Vendedor deve, a seu exclusivo critério e ônus,
fornecer uma alternativa comercialmente razoável, inclusive sem se limitar a obter para o Comprador
o direito de continuar usando os Bens, substituindo-os por produtos que não violem tais patentes ou
modificando-os para que estejam em conformidade com as patentes. O Comprador concorda que
o Vendedor não será responsável pela infração e que o Comprador deve indenizar integralmente o
Vendedor se a infração se basear no uso dos Bens em relação aos Bens não fabricados pelo Vendedor
ou de uma maneira para a qual os Bens não foram projetados pelo Vendedor ou se os Bens não foram
projetados pelo Vendedor ou se os Bens foram projetados pelo Comprador ou foram modificados pelo
Comprador ou para ele de modo que infrinjam quaisquer patentes.
8. IMPOSTOS: Todos os imposto ou cobrança governamental pagáveis pelo Vendedor, referentes à
fabricação, venda ou entrega dos Bens ou da prestação de Serviços, poderão, a critério do Vendedor,
ser acrescentados ao preço aqui especificado. O mencionado acima não se aplicará a impostos
baseados na receita líquida do Vendedor.
9. TERMOS DE PAGAMENTO: Sujeito à aprovação do Departamento de Crédito do Vendedor, os termos
são F.O.B. no ponto de embarque, 30 dias líquidos a partir da data da fatura do Vendedor em dólares dos
EUA, exceto para os pagamentos por metas aplicáveis cobertos abaixo ou envios de exportação para os
quais o Vendedor possa exigir outros ajustes. Os custos de frete podem conter custos de transporte e
manuseio e o Comprador deverá pagar todas essas despesas. Se qualquer pagamento aqui mencionado,
devido ao Vendedor, não for pago até o vencimento, será acrescido de juros de 1,5% ao mês a partir da
data em que for devido, até que seja recebido, e os futuros envios dos produtos podem ser colocados em
suspensão. O Vendedor terá o direito, entre outros recursos, de rescindir o Contrato ou suspender outras
entregas de acordo com este e/ou outros contratos celebrados com o Comprador, caso o Comprador
deixe de fazer algum pagamento aqui mencionado, quando vencido. O Comprador será responsável por
todas as despesas relativas à cobrança de valores atrasados, inclusive honorários advocatícios. A menos
que mencionado de outra forma no orçamento por escrito do Vendedor, os pagamentos periódicos
por etapas serão feitos pelo Comprador quando o preço de compra deste Contrato ultrapassar
US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América). Em tais casos, as faturas devem
ser emitidas pelo Vendedor e pagas pelo Comprador com base nas seguintes etapas: Etapa 1: 30% do
preço na aceitação do pedido pelo Vendedor. Etapa 2: 30% do preço na liberação por parte do Vendedor
das listas de materiais aprovadas para fabricação e montagem. Etapa 3: 40% do preço após envio dos
Bens pelo Vendedor. O Vendedor reserva-se o direito de designar outras etapas quando o Contrato
prestar Serviços acima de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América).
10. SOFTWARE E FIRMWARE: Não obstante quaisquer cláusulas em contrário neste Contrato, o
Vendedor ou um terceiro aplicável deverá deter todos os direitos de propriedade e título em seu respectivo
firmware e software, inclusive todos os direitos autorais relativos a tal software e firmware e todas as
cópias de tal firmware e software. Exceto se for especificado de outra forma neste contrato, o Comprador
recebe por meio deste documento uma licença não exclusiva e livre de royalties para usar o firmware e o
software e cópias do firmware e do software incorporados aos Bens apenas em conjunto com tais Bens
e apenas nas dependências da fábrica do Comprador onde os Bens foram usados pela primeira vez.
O Comprador pode negociar com o Vendedor licenças separadas para o uso de tais cópias e o firmware e
o software em outras instalações. O uso do Comprador de determinado firmware (conforme especificado
pelo Vendedor) e todos os outros softwares deverá ser controlado exclusivamente pelos termos de licença
aplicáveis do Vendedor e/ou de terceiros.
11. DADOS FORNECIDOS PELO COMPRADOR: Até o ponto em que o Vendedor tenha confiado em
qualquer especificação, informação, representação de condições de operação e outros dados ou
informações fornecidas pelo Vendedor ao Comprador (“Dados”) na seleção ou projeto dos Bens e/ou
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12. EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO: O Comprador concorda que todas as leis, normas,
ordens e requisitos de controle de importação e exportação aplicáveis, inclusive sem se
limitar às dos Estados Unidos e União Europeia e às jurisdições em que o Vendedor e o
Comprador estiverem estabelecidos ou das quais os itens poderão ser originados se
aplicarão ao seu recebimento e uso dos Bens e Serviços. Sob nenhuma hipótese o
Comprador deverá usar, transferir, liberar, importar, exportar ou reexportar Bens de modo
a violar tais leis, normas, ordens ou requisitos aplicáveis.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS: (a) o Comprador não pode ceder os direitos ou obrigações
descritos neste Contrato sem consentimento prévio por escrito do Vendedor; (b) não há
nenhum entendimento, acordo ou declaração expressa ou implícita não especificado neste
Contrato; (c) nenhuma ação, independentemente da forma, que surja devido às transações
de acordo com este Contrato, pode ser movida por qualquer uma das partes mais de dois
anos após ter ocorrido o fato gerador da ação; (d) qualquer modificação destes termos e
condições deve ser definida em um instrumento escrito e assinado por um representante
devidamente autorizado do Vendedor; (e) o Contrato é constituído e deve ser interpretado,
executado e cumprido de acordo com as leis do estado de Missouri, nos Estados Unidos da
América (entretanto, o Comprador e o Vendedor concordam que o foro legal adequado para
todas as ações que surjam, relacionadas a este Contrato, deve ser apenas o estado onde
foram fabricados os Bens envolvidos em tais ações); (f) a Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos de Venda Internacional de Bens de 1980 não se aplica a este Contrato;
(g) se qualquer cláusula deste Contrato for inválida de acordo com qualquer estatuto ou lei,
apenas tal cláusula, deverá ser considerada anulada, sem afetar a validade do restante do
Contrato; (h) o Vendedor faz objeção especificamente à aplicação de qualquer Regulamento
de Aquisição Federal (“FAR”) ou outra cláusula de intervenção governamental ou cláusula do
Contrato; (i) A MENOS QUE HAJA ESPECIFICAÇÕES CONTRÁRIAS FORNECIDAS NO
ORÇAMENTO DO VENDEDOR, OS BENS E SERVIÇOS AQUI MENCIONADOS NÃO SE
DESTINAM AO USO DE NENHUMA APLICAÇÃO NUCLEAR OU QUE ENVOLVA
QUESTÕES NUCLEARES. O Comprador (i) aceita os Bens e Serviços de acordo com a
restrição definida na frase imediatamente precedente, (ii) concorda em comunicar tal restrição
por escrito a todo e qualquer comprador ou usuário subsequente e (iii) concorda em defender,
indenizar e isentar de responsabilidade o Vendedor de toda e qualquer reivindicação, perda,
responsabilidade, ações jurídicas, julgamentos e danos incluindo danos incidentais e
consequentes provindos do uso dos Bens e Serviços em qualquer aplicação nuclear ou que
envolvam questões nucleares, quer a causa da ação seja baseada em prejuízo, contrato ou
outra forma incluindo alegações de que a responsabilidade do Vendedor se baseia em
negligência ou responsabilidade total; (j) os direitos, soluções e proteções fornecidas ao
Vendedor de acordo com os termos deste Contrato inclusive, mas não se limitando à
indenização do Vendedor, limitação da solução e responsabilidade e garantia limitada devem
se estender ao Vendedor e às suas afiliadas, subsidiárias ou empresas correspondentes que
executam ou fornecem trabalhos, serviços ou produtos de acordo com este Contrato ou
qualquer contrato no qual seja incorporado por referência; e (k) o Vendedor não concorda
em: (i) indenizar o Comprador; ou (ii) nomear o Comprador como segurado adicional.

Acesse o site www.topworx.com para obter informações
abrangentes sobre nossa empresa, recursos e produtos,
inclusive números de modelos, folhas de dados, especificações,
dimensões e certificações.

info.topworx@emerson.com
www.topworx.com
ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS DE SUPORTE
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Ex ia IIC T4 Ga (-40oC a +100oC)
Ex ia IIIC T135°C Da
Baseefa 12ATEX0187X
IECEx BAS 12.0106X
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Ex ia IIC T3 Ga (-40oC a 150oC)
Ex ia IIIC T85°C Da
Baseefa 12ATEX0187X
IECEx BAS 12.0106X
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Ex ia IIC T6 Ga (-20oC a +50oC)
Ex ia IIIC T85°C Da
Baseefa 12ATEX0187X
IECEx BAS 12.0106X

prestação de Serviços e/ou preparação do orçamento do Vendedor e, na hipótese em que as
condições operacionais reais ou outras condições diferirem das declaradas pelo Comprador
e com as quais conta o Vendedor, todas as garantias ou outras cláusulas aqui contidas,
afetadas por tais condições, serão consideradas nulas e sem efeito.

II 2 GD

Ex de IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, IP64
Tamb = -40°C a +60°C
Baseefa12ATEX0160X
IECEx BAS 12.0098X
30 V CA/CC a 0,25 A PARA INTERRUPTORES SPDT

Américas
3300 Fern Valley Road
Louisville, Kentucky 40213 USA
+1 502 969 8000
info.topworx@emerson.com
Europa
Horsfield Way
Bredbury Industrial Estate
Stockport SK6 2SU
Reino Unido
+44 0 161 406 5155
info.topworx@emerson.com

Oriente Mé dio
P.O. Box 17033
Jebel Ali Free Zone
Dubai 17033
Emirados Árabes Unidos
971 4 811 8283
info.topworx@emerson.com

Africa
24 Angus Crescent
Longmeadow Business Estate East
Modderfontein
Gauteng
África do Sul
27 011 441 3700
info.topworx@emerson.com

Ásia-Pacífico
1 Pandan Crescent
Cingapura 128461
+65 6891 7550
info.topworx@emerson.com
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