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Aplicação à prova de explosão na Indústria de Óleo e Gás
FPSO BW Pioneer, Golfo do México, EUA



Aplicação à prova de explosão

O BW Pioneer, uma unidade fl utuante de armazenamento 
e transferência (FPSO) para o Golfo do México, é ope-
rada pela BW Pioneer Ltd., uma afi liada da BW Offshore. 
A embarcação é ancorada por uma turret fi xada a uma pro-
fundidade de cerca de 2.600 metros – de longe a mais pro-
funda para uma FPSO. 
O conceito de Importação (loading) com Turret Submersa 
(STL) é uma bóia submersa ancorada com uma torre inte-
grada. Os cabos de amarração e o riser para o transferi-
dor de fl uido são conectados à turret dentro da bóia STL. 
O navio-tanque é conectado ao sistema ao puxar a bóia 
STL para um recesso de acoplamento no fundo do navio. 
Quando a bóia STL é travada na embarcação, o navio pode 
fl utuar livremente, conforme as condições meteorológicas, 
sem a necessidade de propulsão. 
Com suas avançadas características de segurança, o navio 
suporta ações ambientais de correntes, ondas e ventos, 
estando conectado à bóia com ondas de até 6m de altura, 
fazendo com que o processo de importação (loading) no 
offshore ocorra independentemente das condições metero-
lógicas e oceanográfi cas.
Os interruptores de nível Trimod Switch estão localizados 
no ‘compartimento de conexão’ do BW Pioneer, o qual é 
inundado enquanto o navio se conecta à bóia. Os interrup-
tores de nível Trimod Switch são confi áveis para iniciar e 
paralizar o processo de bombeamento de água do mar para 
fora, protegendo as bombas de trabalharem a seco. 

Tipos de interruptores de nível instalados

Tipo X5U40B8 01 04   
Interruptor de aço inoxidável, cerre IP68, acondiciona-
mento à prova de chamas, 40m de cabo e mini interrupto-
res com contatos de placa de ouro

Ex-Zulassung

EPS 09 ATEX 1238 X

Por que a Trimod Switch?
Os interruptores de nível Trimod Switch são confi áveis 
para iniciar e encerrar o processo de bombeamento 
da água do mar e para garantir que as bombas não 
sequem. Os interruptores à prova de explosão esco-
lhidos são certifi cados de acordo com a EN 61079 e 
suportam condições bastante drásticas. 

Segmento de mercado: Indústria de construção naval

Fonte: www.maritime-connector.com/NewsDetails/5422/lang/English/Keppel-Shi-
pyard-on-track-to-complete-fi rst-FPSO-for-US-Gulf-of-Mexico.wshtml

Fonte: http://www.apl.no

Requisitos para interruptores de nível

 ▪ Interruptores de nível à prova de incêndio, Área de Perigo 
Zona 1 

 ▪ Parede construída no poceto de drenagem 
 ▪ Operação em água salgada
 ▪ Área delimitada: IP68, submerso a 20m
 ▪ Umidade relativa do ar 33% a 100% (ambiente marinho 
tropical)

 ▪ Temperatura operacional +17 a +45°C
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