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1. Wanner  International och ATEX-direktiv 94/9/EG 

 
ATEX-direktivet 94/9 / EG är ett direktiv som antagits av den Europeiska unionen 
(EU) för att harmonisera de tekniska och rättsliga kraven i medlemsstaterna för 
produkter avsedda för användning i explosionsfarlig atmosfär. Direktivet 
omfattar elektrisk och icke-elektrisk utrustning och blev obligatorisk i juli 2003 när 
den antogs av EU. 

 

Direktiven kallas ATEX från franskans - ATmospheres EXplosibles. 
 

Wanner International Ltd har arbetat med en extern specialistbyrå som heter Intertek 

ETL SEMKO för att få ATEX-certifiering för Hydra-Cell pumpar och utför en 

omfattande riskbedömning och sammanställning av det tekniska. Intertek ETL 
SEMKO är ackrediterad av UKAS (UK Accreditation Service) och har behörighet att 
utföra produktsäkerhetsprovning och certifiering av utrustning enligt Europeiska 
Direktiv såsom ATEX. Se bilaga 1 "Type Examination Certificate." 

 
Hydra-Cell pumpar är godkända för användning i ATEX-miljöer - Kategori 2-zon 
1 när den är installerad med en oljenivåmonitor eller om den pumpade vätskan 
anses vara inert eller icke-farlig kan en flödesmätare användas för att övervaka  
pumpens flöde (se bilaga 4a). 

 

CE-MÄRKNING 
På grund av de ändringar som 
gjorts i maskindirektivet 2006/42 
/ EG, levereras alla Hydra-Cell-
pumpar med CE-märket på 
pumptillverkarens etikett. 

 

Certifikatnummer: 
ITS04ATEX11919   - 
Kategori 2 zon 1 

 
Hydra-Cell ATEX-certifiering 
täcker endast leveransen från 
Wanner International av bara 
pumpar och inte kompletta 

pumpaggregat. 
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2. Driftsförhållanden 

Den normala driftsmiljön är en industriell miljö inomhus eller utomhus där 

brandfarligt damm eller branfarlig gas kan vara närvarande. 

Det avsedda externa omgivande driftstemperaturområdet är (minus) -10ºC till 40ºC. 

Det avsedda interna driftstemperaturområdet är (minus) -10ºC till 90ºC. 

Detta är det maximala temperaturintervallet för Hydra-Cell-pumpar med ATEX. 
Vissa membranmaterial har driftsgränser inom detta temperaturområde. Kontakta 
Wanner International för mer information och hjälp. 

 
Wanner International har erhållit typcertifiering, för förhållanden utanför pumpen enligt 
följande:

CE Ex II 2G & D utanför T4 amb (max processtemperatur 90 ° 
C) Grupp II (Zon 1), Kategori 2 G (gaser) & D (damm) 
T4 135°C (antändningstemperatur) 

Genom att utforma utrustning som är lämplig för användning i områden av 
kategori 2 zon 1 är det även tillåtet att använda kategori 3 zon 2-området. 

Endast i kategori 3 Zon 2 där slutanvändaren tar ansvar för att olja alltid finns i pumpens 

hydraulikdel, kan ett enkelt "synglas" monteras (se bilaga 8). Användaren får aldrig 

starta eller fortsätta att köra pumpen när oljan inte är synlig. 

Pumpen är inte avsedd att pumpa damm men är avsedd att användas i dammfarlig atmosfär. 
 

3. Drivmotorer 

Hydra-Cell ATEX certifiering täcker endast leveransen från Wanner International av bara 
axelpumpar och inte kompletta pump och elmotoruppsättningar. 

 
Leverantören av drivmotor och motorstyrsystem måste tillhandahålla överström och 
kortslutningsskydd som kan stänga av pumpen innan motorn producerar mer än 85% av 

hydrauldelens ingångseffektgräns. 
 

Ingångseffektgränsen kan beräknas med hjälp av Hydra-Cell standardkraven för 
effektkrav (se produktspecifikationsblad på hemsidan) vid maximal hastighet 
och tryck för en given pump (se bilaga 2). 

 
Detta är nödvändigt för att säkerställa att lagren arbetar med en 
säkerhetsmarginal på 25% som uppfyller konceptet för explosionssäkerhetsdesign 
som beskrivs i avsnitt 1.0.1 i den tekniska filen (se bilaga 3). 
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4a. Oljenivåövervakningsenhet - Kategori 2 Zon 1 

 
För ATEX-kompatibla installationer måste pumparna ha lämplig märkning av 
överensstämmelse. Certifieringen bygger på principen att en Hydra-Cell-pump inte skapar 
en antändningskälla, medan smörjvätskan är närvarande i pumpens drivände. 

FASTSTÄLLNING AV DEN NÖDVÄNDIGA SKYDDNIVÅN Om vätskan som ska pumpas är 

brandfarlig och därför anses vara farlig, måste oljeövervakningsenhet användas. 

Vid pumpning av brandfarliga vätskor måste den definieras som antingen farlig eller icke-farlig 
som en del av slutanvändarnas riskbedömning. Om en vätska definieras som farlig som en del av 

denna riskbedömning på grund av att den är frätande eller giftig måste en oljeövervakningsenhet 
användas. Om den pumpade vätskan har bedömts som icke-farlig krävs inte denna enhet. 

PUMPNING AV ICKE-FARLIGA VÄTSKOR Om den pumpade vätskan anses vara icke-
farlig eller inert, men pumpen ska installeras i ett ATEX-definierat område (zon 1), kan 
pumpens arbetsförhållande övervakas säkert med en flödesmätare för att övervaka 
flödeshastigheten för pumpen eller en motorkraftsövervakning för att detektera en 
belastningssänkning i motorn. Flödet från pumpen eller belastningen på motorn måste 
övervakas kontinuerligt och ge operatören en signal om pumpens flödeshastighet eller 
den önskade motoreffekten sjunker mer än 10% under det förväntade värdet. Båda 
dessa övervakningsmetoder kommer effektivt att detektera en minskning av hydraulisk 

kraft som genereras av pumpen. Ett synglas kommer att levereras och måste 

monteras för att underlätta en visuell kontroll av oljenivån och oljans skick. 

PUMPNING AV FARLIGA VÄTSKOR För att pumpa vätskor som anses vara farliga, 

oavsett om de är brandfarliga, giftiga eller frätande, måste en oljenivåövervakning 
användas för att kontinuerligt övervaka oljenivån i pumpen. 
En ATEX-godkänd Intrinsically Safe (IS) oljenivåövervakningsanordning är tillgänglig från 

Zon 
(utanför 
pumpen) 

Material som 
pumpas 

Åtgärder 
som krävs 

 
 

1 

Brandfarlig  

OljenivåövervakningsenhetIcke brandfarligt 
men giftigt / 
frätande 

Icke-farligt Synglas och flödesmätare / 
motorkraftövervakning 

 
 

2 

Brandfarlig Oljenivå synglas 

Icke brandfarligt 
men giftigt / 
frätande 

Oljenivå synglas 

Icke-farligt Oljenivå synglas
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Wanner International. Wanner "Oljenivåmonitor" eller "Skyddssystem" nämns och 
ingår i ATEX-typcertifieringen (se bilaga 1). Denna typcertifiering tillåter oss att erbjuda 
vårt "Skyddssystem" med varje Hydra-Cell ATEX-pump utan behov av ytterligare 
certifiering. 
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ELEKTROSTATISK URLADDNING 

Oljenivåövervakningen har en topp och bottenplatta av aluminium och ett synglas av 
akryl. Därför hänvisas till ett utdrag ur EN 13463-1: 2001 (E) avsnitt 7.4.4 för att 

verifiera att det exponerade området av akryl ligger inom rekommendationerna för 
icke-ledande delar. 
ATEX  -  INTRINSICALLY  SAFE  (IS) CIRCUIT 

De två lågnivåomkopplarna måste anslutas oberoende till sin egen individuella IS-
barriärkrets; Medan de två högnivåbrytarna kan anslutas i serie (eller parallellt) till en 
gemensam IS-barriärkrets. Lågnivåomkopplarna är mest kritiska för att säkerställa att 
vätska alltid finns i pumphuset. 

ATEX-förordningarna kräver att alla kritiska sensorer dupliceras; därför måste 

två lågnivåomkopplare användas. Omkopplarna för hög nivå är emellertid inte så 

kritiska och förhindrar överflöde och spill av vätska från oljebehållaren.
Därför är en högnivåbrytare överflödig och kan användas som reserv i 
händelse av omkopplingsfel (se bilaga 5 "Godkänd kretsteckning").
Alla brytare skall fungera från normalt stängt läge -

LL - låg nivå              öppnas när oljenivån minskar. 
LH - hög nivå öppnas när oljenivån stiger 

Alla brytare skall fungera från normalt stängt läge - 

Flytande nivåbrytarspecifikationer - "Spänningsfria" brytare hålls på 
plats med en "ädelmetallmagnet" (normalt stängt läge). 

Brytartypen Reed 30VA rating SPST med rhodium kontakter, SS-316 stam. 

Ingen ström är nödvändig för att styra brytaren. När magneten rör sig 

(på grund av oljenivåförändring) öppnas omkopplaren och indikerar ett fel. 
 

4b. Oljenivå synglas - kategori 3 zon 2 

Denna kategori täcker områden där en explosiv atmosfär är mindre vanlig 

och inte kräver att ett automatiskt aktiverat "skyddssystem" installeras. 

Följaktligen kan ett enkelt "oljenivå synglas" monteras (se bilaga 8). 

I detta fall måste slutanvändaren ta ansvar för att olja alltid är närvarande i pumpens 

hydrauldel genom att fysiskt övervaka nivån i synglaset. 
ELEKTROSTATISK URLADDNING 

"Oljenivå synglaset" har en topp och bottenplatta av aluminium och ett synglas av
akryl. Därför hänvisas till ett utdrag ur EN 13463-1: 2001 (E) avsnitt 7.4.4 för 
att verifiera att det exponerade området av akryl ligger inom rekommendationerna 
för icke-ledande delar. 
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5a. Märkning av överensstämmelse - Kategori 2 Zon 1 

Alla ATEX skyltar är fixerade med nitar 

på pumphuset. Materialet är rostfritt
stål med tydlig graverad märkning. 
Pumpens unika serienummer och
modellkonfiguration är stämplat på 

standardkylten vid tillverkningen
före leverans och ombyggnad. 
ATEX skylten innehåller följande markeringar: 

 

Ex II 2G D OUTSIDE 
EEx k ia IIB T4 130° C -10 / 40°C, 

II 3 G INSIDE Max PROCESS 90 ° C 
CERT.Nr. ITS04ATEX11919 

 
Beroende på Hydra-Cell pumpserien som levereras är en särskild typskylt 
monterad (se följande ritningsreferenser). 

WI-ATEX-1035 3 / 4 / 10 / 12 / 15 / 17 / 25 / 35 / T80 serien 
WI-ATEX-2021 20 serien markeringar 
WI-ATEX-2221 20 serien stödblock 

 

5b. Märkning av överensstämmelse - Kategori 3 Zon 2 

Alla ATEX skyltar är fixerade via nitar på pumphuset. Materialet är 

rostfritt stål med tydlig graverad märkning. Pumpens unika serienummer 

och modellkonfiguration är stämplat på standardskylten vid tillverkningen 

före leverans och ombyggnad.  
ATEX skylten innehåller följande markeringar: 

 

Ex II 3 GD k IIC T4 130°C OUTSIDE, II 3 G k IIC T4 INSIDE 
T amb -10/+40°C, max. Process Temp. 90°C 

 
Beroende på Hydra-Cell pumpserien som levereras är en särskild typskylt 
monterad (se följande ritningsreferenser). 

 

WI-ATEX-1036 3 / 4 / 10 / 12 / 15 / 17 / 25 / 35 / T80 serien 
WI-ATEX-2021Z2 20 serien markeringar 
WI-ATEX-2221 20 serien stödblock 
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KONTROLLER OCH ÅTGÄRDER FÖR JORDKONTINUATION 
 

Användning av jordkontinuitet: 
Bärbar apparat testare - PAT 5001; 
Utrustningsklass 1 Ser.  Nr.  
003401 

 
Specifikationer: ström 230V 50Hz max effekt 250 VA Säkring 2 ampere 

 

Kontrollproceduren. 

1. Kabel 'A' fästs överst på oljenivåglasets övre metallplatta 

2. Kabel "B" är ansluten till jordanslutningen, som skruvas in i huvudkroppen 
på pumpen. 

3. Dessa kablar är också anslutna till PAT-enheten (se bilaga 7). 

4. Jordförbindelsen mäts sedan på apparatens mätare, när den röda 
jordbindningsknappen är nedtryckt på PAT-enheten (se bilaga 7.1). 

5. Värden under 0,1 ohm kan förväntas och är acceptabla. Det faktiska 
värdet skall registreras mot varje pumps unika serienummer. 

6. Jordning/markjordning 

En jordanslutning är monterad på varje 
Hydra-Cell ATEX-certifierad pump och 
skall anslutas till jord under 
installationen. 
 
Varje Hydra-Cell ATEX-certifierad 
pump, med oljenivåmonitor eller 
oljenivåsynglas monterad,, 
testas för jordkontinuitet före 
leverans till kunden. 
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7. Pumpbara material 

Förhindra bildning av explosiv atmosfär, både inom pumpen och externt mot den, ligger 
inte under Wanner Internationals kontroll. Det är användarna som ansvarar för att 
pumpar inte får pumpa explosionsfarliga ämnen under långa perioder eller som en del 
av den normala driften. 

 
De kemikalier som ska pumpas är fördefinierade av användaren och ligger utanför 

Wanner Internationals kontroll. Men följande är en lista över materialkategorier 

som anses lämpliga för användning i en Hydra-Cell-pump. Dessa pumpar är 
utformade för att hantera brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier. 

 

Aceton Bensin 
Acetat Heptan 
Etanol Propylenoxid 
Eten Pentan 
Metyletylketon Fotogen 
Butan Bensen 
Terpentin Pitch olja 
Stoddard olja Propanol 
Xylen Toluen 
Metanol Tallolja 
Lacknafta Avgasad råolja 
N-Hexan Smörjolja 

 
Observera: Wanner International måste informeras skriftligen om andra kemikalier 
som kommer att vara involverade. Följaktligen ska ett "Ansökningsformulär" fyllas i 
och returneras till Wanner International med detaljer om processvätskan. 

 

Väteperoxid, som reagerar exotermt med många oljor, är inte listad 
och bör INTE pumpas. 

Blandning av frätande och aggressiva kemikalier bör undvikas. 
Vätesulfid H2S reagerar negativt med SS-304 och SS-316. 

Försiktighet måste vidtas vid val av material från Hydra-Cells 
standard alternativ. 
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8. Underhåll 

Som en del av den regelbundna underhållsproceduren måste följande rutinkontroller 
göras. 

 
Se Hydra-Cell Installation/Service Manual och dess tillägg, för mer detaljerade 
instruktioner om underhålls och kontrollmetoder. 

 
1. Wanner Oljenivåövervakningsenhet - Kontrollera oljenivån regelbundet. 

 
2. Wanner Oljenivåövervakningsenhet - kontrollera att den fungerar som den ska. 

 

3. Wanner Oljenivå synglas - kontrollera oljenivån dagligen. 
 
4. Tryckavlastningen/bypassventilen fungerar som avsedd. 

 
5. Alla huvud och höljesbultar är säkrade (se vridmomentvärden). 

 
6. Kontrollera om den elektriska jordens kontinuitet är konstant. 

 

7. Kontrollera tätheten hos axeltätningarna och pumphuvudets O-ringar.
 

 
8. Kontrollera hydraulikdelen för att bestämma om byte av lager behövs. 

 
 

 

9. Allmänna anmärkningar 

- Smörjolja skall bytas enligt de riktlinjer som anges i 
pumpens Installations/Service manual. Den rekommenderade oljetypen 

och bytesfrekvensen varierar beroende på pumpens material 

konstruktion, modell, rotationshastighet, tryck och vätsketemperatur. 
 

- Hydra-Cell Pumpar är inte lämpliga för total nedsänkning i vätska. 
 

- Endast original reservdelar och mekaniska komponenter skall användas, 
eftersom endast originaldelar har de kemiska och mekaniska egenskaper 
som har utvecklats för att uppnå explosionssäkerhet. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

MAX TRYCKVÄRDEN FÖR ALLA MODELLER 
 

 

Modeller 
(alla prefix-bokstäver) 

Utloppstryck Inlopps-
tryck 

20-serien 100 bar 
70 bar max G20/F20 
17 bar max "non metallic" pumpar 

7 bar 

3-serien 83 bar
70 bar max X-cam 
17 bar max "non metallic" pumpar 

17 bar 

4-serien 170 bar 34 bar 

10/12 serien 70 bar 
17 bar max "non metallic" pumpar 

17 bar 

15/17 serien 170 bar 34 bar 

25-serien 70 bar 
17 bar max "non metallic" pumpar 

17 bar 

35-serien 83 bar 17 bar 
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Bilaga 3 
 

Tillverkarens förhållningssätt 

Wanner Hydra-Cell Industrial Pump Range för ATEX Group II Kategorier 2 & 3 
 

Inledande observationer. 
 
A. Teknisk kunskap vilket kan förändras snabbt måste beaktas så långt 
som möjligt och användas omedelbart. 

 
B. För de anordningar som avses i artikel 1.2 skall de väsentliga kraven 

endast gälla i den utsträckning de är nödvändiga för att dessa 
anordningar ska kunna fungera säkert och pålitligt med avseende på 
explosionsrisken. 

 
1. GEMENSAMMA KRAV FÖR UTRUSTNING OCH 
SKYDDSSYSTEM 

 

1.0 Allmänna krav 
1.0.1 Principer för integrerad explosionssäkerhet 

Utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga atmosfärer måste utformas med hänsyn till integrerad 
explosionssäkerhet. 

 

I detta sammanhang måste tillverkaren vidta åtgärder: 
- Framförallt om möjligt, för att förhindra bildning av explosiv 

atmosfär som kan skapas eller släppas ut av utrustningen och 
själva systemet. 

- För att förhindra antändning av explosiv atmosfär, med hänsyn 
tagen till varje elektrisk och icke-elektrisk antändningskälla. 

- Skulle det emellertid inträffa en explosion som direkt eller indirekt 
kan äventyra personer och, i förekommande fall, djur eller 
egendom för att stoppa det omedelbart och/eller för att begränsa 
explosions-, brand- och explosionstrycket till en anpassad nivå för 
säkerheten 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallfyllnadsnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungefärlig kapacitet: Till 
kall fyllningsnivå 180ml 
Till låg frånkoppling 
100ml Till hög 
frånkoppling 350ml 



16 

 

 

Bilaga 5 - kategori 2 zon 1 krav 

 
I grunden säker, godkänd elektrisk anslutningsritning. Observera att Wanner inte 
levererar någon elektrisk låda eller elektrisk utrustning ... bara de kablar som är 

anslutna till nivåbrytarna. 

kontakterna är normalt stängda 

Ui = 15v Ii = 300mA Pi = 1.2w 

IS - egensäkra Installation Diagram i enlighet med EN50039 

Notering 1. Säkerhetsbarriär med enkanalskärm, som är certifierad av ett EEG-
godkänt organ till (EE ia) IIC och som har följande eller lägre utgångsparametrar: 

Uo =15v Io =150mA Po = 0.56w 

Barriärens utgångsström måste begränsas av ett motstånd "R" så att Io = Uo / R. 
Alla barriärer måste ha samma polaritet. 
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Bilaga 6 
 

 

Föreslagen procedur för montering och fyllning av oljebehållare 

 
 

1. Typisk oljenivå i pumpen. 

 
 
 
 
 
 

 
2. När du monterar oljebehållaren, ta
bort det röda oljefyllnadslocket, fyll 
pumphuset till max. volym och ersätt 
med oljenivåenhet WI-ATEX-LS01 eller 
A01-116-3400. Skruva in enheten 
tills den är förseglad mot O-ringen. 

 
 
 
 

 
3. Fyll på till rätt nivå angivet på etiketten. 
Observera att detta endast är en guide och 
det bör göras en eftersjustering för ökning
eller minskning av olja under drift. 
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Tillägg 7 
 

 

Bilaga 7.1 
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Tillägg 8 - Oljebehållare synglas 
 
Kategori 3 zon 2 
Kategori 2 zon 1 pumpning av icke-farliga vätskor 

 
En oljebehållare synglas är tillgänglig för Hydra-Cell pumpar från Wanner 

International för användning i ATEX-applikationer. Detta synglas kan enkelt 
skruvas in i pumpen där oljefyllningslocket är placerat och ger elektrisk 
ledningsförmåga till pumpen. 

 

16 oz (474 ml) volym synglas. 
A01-116-COND 
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