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1. Wanner International och direktivet 2014/34/EU 

 
Direktivet 2014/34/EU har antagits av Europeiska Unionen (EU) för att harmonisera 
tekniska och juridiska krav i medlemsländerna för produkter som är avsedda att 
användas i potentiellt explosiva atmosfärer. Direktivet täcker elektrisk och icke-
elektrisk utrustning och är obligatorisk inom EU. 

 

Direktiven kallas ATEX baserat på franska – ATmospheres EXplosibles. 
 

Wanner International Ltd har intygat att Hydra-Cell pumpar uppfyller kraven i 
direktivet efter omfattande riskutvärdering och sammanställning av den tekniska 
filen. 

 
Hydra-Cell-pumpar är godkända för användning i farliga områden - Kategori 2 
Zon 1- när de installeras med en oljenivåmonitor, eller om vätskan som pumpas 
anses vara inert eller ofarlig så kan en flödesmätare användas för att övervaka 
pumpens flödeshastighet (se bilaga 4a). 

 

CE-MÄRKNING 
På grund av ändringarna till 
Maskindirektivet 2006/42/EG, 
levereras alla Hydra-Cell-pumpar 
med CE-märkning på dekalen 
som anger pumpens tillverkare. 

 

Filnummer: 
EXveritas Fil 190575 - 
Kategori 2 Zon 1 

 

ATEX-certifiering av Hydra-Cell-
pumpar täcker endast 
pumpaxeln som levereras av 
Wanner International och inte 
kompletta uppsättningar med 
pump och elmotor. 



4  

2. Driftförhållanden 
 

Den normala driftmiljön är en valfri miljö ovanför marken där det kan 
finnas brännbar gas och/eller damm. 

Den avsedda externa omgivande drifttemperaturen är (minus) -10 ºC till 40 ºC. 

Den avsedda interna drifttemperaturen är (minus) -10 ºC till 90 ºC. 

Detta är det högsta temperaturintervallet för Hydra-Cell-pumpar med ATEX-certifiering. 
Vissa membranmaterial har användningsgränser inom detta temperaturintervall. 
Kontakta Wanner International om du behöver mer information och hjälp. 

 
Wanner International har intygat att pumpen uppfyller kraven för följande 
förhållanden utanför pumpen: - 

Ex II 2G & D utanför T4 omgivande (max. processtemperatur 90 
°C) Grupp II (Zon 1), Kategori 2 G (gaser) & D (damm) 
T4 135 °C (självantändningstemperatur) 

Genom att designa utrustning som är lämplig att användas i Kategori 2 Zon 1, 
tillåts även användning i Kategori 3 Zon 2. 

Endast Kategori 3 Zon 2 - Om slutanvändaren ansvarar för att säkerställa att det 
alltid finns olja i pumpens hydraulände, kan ett enkel ”oljeståndsglas” monteras (se 
bilaga 8). Användaren får aldrig starta eller fortsätta driva pumpen när ingen olja 
syns i glaset. 

Pumpen är inte avsedd att pumpa damm, men den är avsedd att användas i atmosfärer 
som innehåller farligt damm. 

 

3. Drivmotorer 
 

Hydra-Cells ATEX-certifiering täcker endast pumpaxlar från Wanner International och inte 
kompletta uppsättningar med pump och elmotor. 

 
Leverantören av drivmotorn och motorstyrenheten måste tillhandahålla skydd mot 
överström och kortslutningar som kan stänga av pumpen innan motorn producerar mer än 
85 % av den maximala ineffekten vid hydrauländen. 

 
Maximal ineffekt kan beräknas genom att använda formeln för standardeffektbehov för 
Hydra-Cell (se produktspecifikationsbladen för den avsedda pumpen i bilaga 2). 

 
Detta krävs för att säkerställa att lagren används med en säkerhetsmarginal på 25 %, 
inklusive konceptet för explosionssäker design som beskrivs i klausul 1.0.1 i den tekniska 
filen (se bilaga 3). 
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Zon 
(utanför 
pumpen) 

Material som 
pumpas 

Åtgärder 
som 
krävs 

 

 
1 

Brännbar  
Oljestånd

sglas Icke-brännbar men 
giftig/frätande 

Ofarlig Oljeståndsglas och 
flödesmätare/motoreffektmonitor 

 

 
2 

Brännbar Oljeståndsglas 

Icke-brännbar men 
giftig/frätande Oljeståndsglas 

Ofarlig Oljeståndsglas 

 

4a. Oljenivåmonitor - Kategori 2 Zon 1 

 
Pumpen måste vara märkt med lämpliga överensstämmelsemärkningar för att 
installeras på ett sätt som uppfyller kraven i ATEX. Certifieringen är baserad på 
principen att en Hydra-Cell-pump inte skapar en antändningskälla när det finns 
smörjvätska i pumpens drivände. 

FASTSTÄLL VILKEN SKYDDSNIVÅ SOM KRÄVS            Om vätskan som ska pumpas 
är brännbar och därför anses vara farlig, måste oljeståndsglaset användas. 

När icke-brännbara vätskor pumpas, måste processen definieras som farlig eller ofarlig som 
del av slutanvändarens riskutvärdering. Om en vätska definieras som farlig under 
riskutvärderingen eftersom den är frätande eller giftig, måste oljeståndsglaset användas. 

Oljeståndsglaset krävs inte om den pumpade vätskan har utvärderats som ofarlig. 

PUMPA OFARLIGA VÄTSKOR            Om vätskan som pumpas anses vara ofarlig eller inert, 
men pumpen ska installeras i ett ATEX-definierat område ATEX (Zon 1), kan pumpens 
drifttillstånd övervakas på ett säkert sätt genom att använda en flödesmätare för att 
övervaka pumphastigheten eller en motoreffektmonitor för att upptäcka lägre belastning 
på motorn. Flödet från pumpen eller belastningen på motorn måste övervakas 
kontinuerligt och skicka operatören en signal om pumpens flödeshastighet eller 
motoreffekten som krävs faller mer än 10 % under det förväntade värdet. Båda dessa 
övervakningsmetoder är effektiva sätt att upptäcka en sänkning av hydrauleffekten som 
pumpen genererar. Ett oljeståndsglas tillhandahålls och måste monteras för att möjliggöra 
visuella kontroller att oljan finns på plats samt för att övervaka oljans tillstånd. 

PUMPA FARLIGA VÄTSKOR        Om vätskor som anses vara farliga pumpas, oavsett om 
de är brännbara, giftiga eller frätande, måste en oljenivåmonitor användas för att 
kontinuerligt övervaka oljenivån i pumpen. 

En ATEX-godkänd egensäker enhet för övervakning av oljenivån kan skaffas från Wanner 
International. Wanners ”oljenivåmonitor” eller ”skyddssystem” beskrivs och inkluderas i 
typcertifieringen för ATEX (se bilaga 1). Denna typ av certifiering gör det möjligt för oss att 
erbjuda vårt ”skyddssystem” med varje Hydra-Cell ATEX-pump utan att behöva ytterligare 
certifiering. 
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ELEKTROSTATISK URLADDNING 

Oljemonitorn har en övre och nedre stödplatta som är tillverkade av aluminium 
och ett oljeståndsglas tillverkat av genomskinlig akryl. Hänvisa till BS EN 60079-0 
för att bekräfta att det exponerade akrylområdet ligger inom rekommenderade 
värden för icke-konduktiva delar. 

 
ATEX - EGENSÄKER KRETS 

Vi rekommenderar att du installerar en oljenivåmonitor (kan skaffas från Wanner 
International) enligt ISO 60079-25 för att säkerställa att den absorberade strömmen 
är begränsad. De medföljande omkopplarna anses vara enkla anordningar enligt IEC 
60079-11:2012. Omkopplarna är magnetiskt aktiverade hermetiskt förseglade 
enheter vars kontinuitet ska övervakas av ett kontrollsystem. Wanners 
”oljenivåmonitor” inkluderas i ATEX-typcertifieringen för användningsområden i Zon 
1 (se bilaga 5 ”Godkänt kretsschema”). 

Alla omkopplare ska utgå från en normalt stängd position 

- LL - låg nivå, som öppnar när oljenivån sjunker. 

LH - hög nivå, öppnar när oljenivån stiger 

Alla omkopplare ska utgå från en normalt stängd position - 

Flottöromkopplarens specifikationer - ”Spänningsfria” omkopplare hålls på plats 
av en ”ädelmetallmagnet” (normalt i stängt läge). 

Tungomkopplare 30 VA märkspänning SPST med rodiumkontakter, SS-316 stam. 

Ingen ström krävs för att manövrera omkopplaren. Omkopplaren öppnas när magneten 
flyttar bort (på grund av ändrad oljenivå) vilket indikerar ett fel. 

 
 
 

4b. Oljeståndsglas - Kategori 3 Zon 2 

Denna kategori täcker områden där det är mindre sannolikt att en explosiv atmosfär 
förekommer, som inte kräver att ett automatiskt aktiverat ”skyddssystem” 
installeras. 
Detta betyder att ett enkelt oljeståndsglas kan monteras (se bilaga 8). 

I detta fall måste slutanvändaren ansvara för att det alltid finns olja i pumpens 
hydraulände genom att övervaka nivån med hjälp av oljeståndsglaset. 

ELEKTROSTATISK URLADDNING 

Oljeståndsglaset har en övre och nedre stödplatta som är tillverkade av aluminium 
och ett oljeståndsglas som är tillverkat av genomskinlig akryl. Hänvisa till BS EN 
60079-0 för att bekräfta att det exponerade akrylområdet ligger inom 
rekommenderade värden för icke-konduktiva delar. 
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5a. Överensstämmelsemärkningar - Kategori 2 Zon 1 
 

Alla ATEX-namnplattor är fästa på pumpens 
hölje med popnitar. Plattan är tillverkad av 
rostfritt stål och märkningarna är tydligt 
graverade. Pumpens unika serienummer och 
modellkonfiguration stämplas på 
namnplattan när maskinen tillverkas. 

 

ATEX-namnplattor innehåller följande märkningar: 
 

 
II 2(INT)/ 3(EXT) GD EX h IIB T4 Gb (INT)/ Gc (EXT) / Ex h T130oC Db (INT)/ 

Dc(EXT) – 10oC≤Tamb≤+40oC Max Process +90oC. 
 
 

 
En särskilt designad namnplatta monteras beroende på vilken Hydra-Cell-
pumpserie som levereras (se referenser i följande bild). 

WI-ATEX-1035 3 / 4 / 10 / 12 / 15 / 17 / 25 / 35 / 66 serien 
WI-ATEX-2021 märkningar på 20-serien 
WI-ATEX-2221 stödblock för 20-serien 

 

5b. Överensstämmelsemärkningar - Kategori 3 Zon 2 
 

Alla ATEX-namnplattor fästs med popnitar på pumphöljet. Plattan är tillverkad av 
rostfritt stål och märkningarna är tydligt graverade. Pumpens unika serienummer 
och modellkonfiguration stämplas på namnplattan under tillverkning. 

 

ATEX-namnplattor innehåller följande märkningar: 

II 3 GD Ex h IIb T4 GC / Ex h IIIB T130oC Dc X -10oC≤Tamb≤+40oC Max process +90oC 

 
En särskilt designad namnplatta monteras beroende på vilken Hydra-Cell-
pumpserie som levereras (se referenser i följande bild). 

 

WI-ATEX-1036 3 / 4 / 10 / 12 / 15 / 17 / 25 / 35 / 66 serien 
WI-ATEX-2021Z2 märkningar för 20-serien 
WI-ATEX-2221 stödblock för 20-serien 
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KONTROLLER OCH PROCEDUR FÖR JORDKONTINUITET 
 

Jordkontinuitetsanordning som används: 
Bärbar apparattestare - PAT 5001; 
Utrustningsklass 1 Serienummer 003401 

Specifikationer: nätström 230 V 50 Hz max effekt 250 VA säkring 

2 ampere. Kontrollprocedur: 

1. Kabel 'A' fästs vid ovansidan av oljeståndsglasets metallhölje 

2. Kabel 'B' ansluts till jordbulten som är fastskruvad på pumpens 
huvudstomme. 

3. Dessa kablar ansluts även till PAT-enheten (se bilaga 7). 

4. 'Jordförbindelsen' mäts sedan på deflektionsmätaren när den röda 
jordförbindelseknappen trycks på PAT-enheten (se bilaga 7.1). 

5. Värden under 0,1 ohm kan förväntas och är godtagbara. Det verkliga värdet ska 
registreras för varje pumps unika serienummer. 

En jordbult är monterad på varje 
Hydra-Cell 
ATEX-certifierad pump och ska 

Alla Hydra-Cell ATEX-certifierade 
pumpar, 
med en monterad oljenivåmonitor 
eller oljeståndsglas testas för 
jordkontinuitet innan leverans till 
kunden. 
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7. Material som kan pumpas 
 

Wanner International kan inte förhindra att explosiva atmosfärer bildas i pumpen 
eller utanför den. Användaren ansvarar för att säkerställa att pumpar inte får 
pumpa potentiellt explosiva atmosfärer under förlängda perioder eller som del av 
sin normala drift. 

 
Kemikalier som pumpas bestäms av användaren och kan inte styras av Wanner 
International. Nedan finns en lista med kategorier av material som är lämpliga att 
användas i en Hydra-Cell-pump. Pumparna har utformats för att hantera brännbara 
vätskor och andra flytande kemikalier. 

 

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

 
Observera: Wanner International måste informeras i skrift om det är troligt att 
andra kemikalier kommer att användas. Därför måste ett frågeformulär om 
användningsområdet fyllas i och skickas tillbaka till Wanner International med 
detaljerad information om processvätskan. 

 
Väteperoxid, som reagerar exotermiskt med många oljor, finns inte med i listan 
och får INTE pumpas. 

Blandning av frätande och/eller aggressiva kemikalier ska undvikas. Vätesulfid 

H2S reagerar kraftigt med SS-304 och SS-316. 

Var försiktig när du väljer material bland Hydra-Cells 
standardalternativ. 
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8. Underhåll 
 

Följande rutinkontroller måste göras som del av den regelbundna 
underhållsproceduren. 

 
Hänvisa till Hydra-Cells installations-/servicehandbok med bilagor för mer detaljerade 
instruktioner om underhåll och kontrollmetoder. 

 

1. Wanner oljenivåmonitor – kontrollera oljenivån regelbundet. 
 

2. Wanner oljenivåmonitor – kontrollera att denna fungerar som den ska. 
 

3. Wanner oljeståndsglas – kontrollera oljenivån varje dag. 
 

4. Kontrollera att säkerhetsventilen/överströmningsventilen fungerar som den ska. 
 

5. Se till att alla huvudbultar och bultar på höljet är åtdragna (se 
åtdragningsmomentvärden). 

 
6. Kontrollera anslutningen till elektrisk jord. 

 

7. Kontrollera integriteten av externa axeltätningar och O-ringar på pumphuvudet. 
 

8. Kontrollera hydrauländen för att fastställa om nya lager krävs. 
 
 

 

9. Allmänna anmärkningar 
 

- Smörjolja ska bytas enligt riktlinjerna som anges i pumpens installations-
/servicehandbok. Typen av olja som rekommenderas samt hur ofta oljan 
byts varierar beroende på pumpens konstruktionsmaterial, modell, 
tjänst, hastighet och tryck, samt vätsketemperatur. 

 

- Hydra-Cell-pumpar är inte lämpliga att sänkas ned helt i vätska. 
 

- Endast äkta reservdelar och mekaniska komponenter får användas, 
eftersom endast äkta delar har 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 
(Valfri prefixbokstav) 

Utloppstry
ck 

Inloppstr
yck 

20-serien 100 bar 
70 bar max G20/F20 
17 bar max icke-metalliska 
huvuden 

7 bar 

3-serien 83 
70 bar max X-kammar 
17 bar max icke-metalliska 
huvuden 

17 bar 

4-serien 170 bar 34 bar 

10/12-serien 70 bar 
17 bar max icke-metalliska 
huvuden 

17 bar 

15/17-serien 170 bar 34 bar 

25-serien 70 bar 
17 bar max icke-metalliska 
huvuden 

17 bar 

35-serien 83 bar 17 bar 
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Bilaga 3 

 

Tillverkarens tillvägagångssätt 
 

Wanners Hydra-Cell-sortiment med industriella pumpar för ATEX Grupp II 

Kategori 2 & 3, preliminära anmärkningar. 

A. Tekniska kunskaper som kan förändras snabbt måste tas i beaktning, i den 
utsträckning detta är möjligt, och användas omedelbart. 

 
B. För enheterna som anges i artiklarna 1 (2) gäller kraven endast i den 

utsträckning som de krävs för att enheterna ska kunna användas på 
ett säkert och pålitligt sätt med avseende på risken för explosion. 

 
1. VANLIGA KRAV FÖR UTRUSTNING OCH 
SKYDDSSYSTEM 

 
1.0 Allmänna krav 
1.0.1 Principer för integrerad explosionssäkerhet 

Utrustning och skyddssystem som är avsedda att användas i 
potentiellt explosiva atmosfärer måste designas för att erbjuda 
integrerad explosionssäkerhet. 

 

Tillverkaren måste vidta följande åtgärder: 
- först och främst, om det är möjligt, att förhindra bildande av 

explosiva atmosfärer som kan produceras eller frigöras av 
utrustning och själva skyddssystemen. 

- att förhindra antändning av explosiva atmosfärer genom att 
ta alla former av elektriska och icke-elektriska 
antändningskällor i beaktning. 

- Om, trots detta, en explosion inträffar som kan sätta människor, 
boskap eller egendom i fara på ett direkt eller indirekt sätt, ska 
explosionen kunna stoppas omedelbart och dess räckvidd 
begränsas så att flammor och explosionstryck ligger under 
säkerhetsnivån 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivå för kall påfyllning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ungefärlig kapacitet: 
Påfyllningsnivå för kall 
olja 180 ml Till låg nivå 
100 ml Till hög nivå 
350 ml 
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Bilaga 5 - Krav för Kategori 2 Zon 1  

 
Rekommenderat kretsschema för nivåomkopplare. Omkopplarna för hög och låg 
nivå tillhandahålls med kablar som kunden kan använda för installation. 
IS - Egensäker installation enligt IEC 60079-25 
Anmärkning 1. Alla Zener-diodbarriärer som har certifierats av ett EEG-godkänt organ 
till (Ex ia) IIC som har följande eller lägre uteffektparametrar: - 
Uo =15 v Io =150 mA Po = 0,56 w 
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Föreslagen procedur för montering och fyllning av oljebehållarskålen 

 
 

Typisk genomsnittlig oljenivå i pumpens 

behållare. 

 
 
 
 
 
 
 

När oljebehållarskålen monteras ska 

du avlägsna det röda 

oljepåfyllningslocket, fylla pumphuset till 

maximal kapacitet och byta ut locket mot 

oljenivåmonitorn WI-ATEX-LS0l eller A0l-

116-3400. Skruva fast den på pumpens 

stomme tills den är tätad mot O-ringen. 

 

 

 
Fyll till nivån som anges på 

oljenivåetiketten. Observera att detta 

endast är en vägledning och att man bör 

räkna med att oljans volym utvidgas och 

dras samman under drift. 

Bilaga 6 
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Bilaga 7 
 

 

Bilaga 7.1 
 



18  

Bilaga 8 - Oljebehållarens oljeståndsglas 
 

Kategori 3 (Zon 2) 
Kategori 2 (Zon 1 pumpning av ofarliga vätskor) 

 

Ett oljeståndsglas till oljebehållaren finns tillgängligt för  Hydra-Cell-pumpar från 
Wanner International och kan användas för användningsområden som täcks av 
ATEX. Oljeståndsglaset kan enkelt skruvas fast på pumpen där oljepåfyllningslocket 
är placerat och förser pumpen med elektrisk konduktivitet. 

 
 
 

Oljeståndsglas med 16 oz (474 
ml) volym. 

A01-116-COND 
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