
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMETRO Ex Apple iPad mini 5 para Zona 1, à prova de explosão (Brasil) 
(Auto-instalação do cartão SIM e botões funcionais) 

 
 

Completamente novo de Atexxo Manufacturing, o Apple iPad mini 5, que possui certificação 
brasileira do INMETRO, agora está apto para uso em áreas classificadas como Zona 1. O iPad à 
prova de explosão é originalmente fabricado pela Apple, e depois convertido e certificado de 
acordo com o INMETRO e IECEx pela Atexxo Manufacturing. Isso torna os tablets adequados para 
uso seguro em atmosferas explosivas classificadas como Zona 1 de gás/ vapor. A certificação 
INMETRO para Zona 1 torna o tablet apto para uso em território brasileiro. 
 
A Conformidade com a Portaria INMETRO 179/2010 e com a regulamentação Ex foi adquirida 
através da adição e utilização de um invólucro externo à prova de explosão, o que torna os tablets 
adequados para utilização em atmosferas explosivas classificadas como Zona 1. Todas as 
características do produto original são preservadas. Até o botão home da frente pode ser usado 
seguramente em atmosferas explosivas. 
 
O Ex iPad mini 5 Zona 1 possui como acabamento um case de alumínio, e há dois modelos 
disponíveis: o modelo com apenas Wi-fi e modelos Wi-fi + celular 4G. Além do uso seguro como 
smart tablet, ambas as versões são excelentes para uso seguro de vídeo e câmera com conexão 
wireless. 
 
INMETRO /  IECEx Zona 1 iPad mini 5 para Zona 1 & 2 

 

 

 

Proteção contra explosão Ex db IIC T4 Gb  

Utilização:    

• Indústria petro(química) 

• Ambientes offshore 

• Câmera à prova de explosão 

• Armazenamentos de produtos perigosos 

• Ambientes adversos 

 

 

Benefícios:  

• Auto-instalação do cartão Sim  

• Certificação do INMETRO e IECEx Zona 1 & 2 

• Design patenteado 

• Entrega rápida e em qualquer destino no mundo 

• Registro aberto no DEP da Apple 

 

 



 

 

 

 

Atexxo Manufacturing -  Einsteinstraat 13  - 3281 NJ  - Numansdorp - Países Baixos 

 Fone +31 (0) 186 601 299 -  Fax  +31 (0) 186 890 717 -  info@atexxo.com - www.atexxo.com 

Possibilidade para conversão de múltiplas marcas 
Atexxo Manufacturing consegue produzir outras variantes de tablets portáteis e dispositivos à 
prova de explosão, de marcas líderes como Samsung, Nokia, Motorola, etc. Por favor entre em 
contato para conhecer as possibilidades. 
 

 

Informação técnica 

 
Tensão: 100-240 V (carregador) 
Freqüência :  50/60 Hz  (carregador)                
Cor  : Alumínio 
Dimensões 25 x 18.5x 3.3 cm  
Peso: 1150 gramas 

IECEx:  

 
Certificações 
Zona 1, Ex db IIC T4 Gb 

INMETRO Zona 1, Ex db IIC T4 Gb 

  
 

Tabela abaixo; informações de pedidos  

Por favor, observe que a aparência e as especificações podem estar sujeitas a alterações devido às 
atualizações contínuas do produto. 
 

 

INMETRO iPad mini 5 para Zona 1 
Atexxo Manufacturing  

Numero de Pedido 

Ex/IECEx 
Zona 

Capacidade de 
armazenamento 

Dimensões 
(cm) 

      
TAB-EXd-IPAD-M5-64-IM (incl ipad mini 5) Zona 1 & 2 Ipad mini 5- 64Gb Wi-Fi 25 x 18.5x 3.3 

TAB-EXd-IPAD-M5-64-CEL-IM  (incl ipad mini 5) Zona 1 & 2 Ipad mini 5- 64Gb Wi-Fi + 4G 25 x 18.5x 3.3 

TAB-EXd-IPAD-M5-256-IM (incl ipad mini 5) Zona 1 & 2 Ipad mini 5- 256Gb Wi-Fi 25 x 18.5x 3.3 

TAB-EXd-IPAD-M5-256-IM (incl ipad mini 5) Zona 1 & 2 Ipad mini 5- 256Gb Wi-Fi + 4G 25 x 18.5x 3.3 

TAB-EXd-IPAD-M5-64-CEL-BC-IM 
 

Zona 1 & 2 
 

Ipad mini 5- 64Gb Wi-Fi + 4G 
com câmeras bloqueadas 

25 x 18.5x 3.3 
 

TAB-EXd-IPAD-M5-* Zona 1 & 2 
*Envie seu ipad para conversão 
& certificação 
(apenas para tablets novos) 

 

Todas as funções permanecem intactas, inclusive todos os botões 

 


