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2. 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 obligatoriskt inom EU. 

Direktivet kallas ATEX baserat på franska – ATmospheres EXplosibles. 

Wanners produkter överensstämmer även med den Brittiska lagstiftningen ”The 
Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive 
Atmospheres Regulations 2016”. Lagstiftning 2016 nr. 1107 i enlighet med kraven för 
UKCA-märkning. 

Wanner Internationals produkter överensstämmer med kraven i  ”The Equipment and 
Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres 
Regulations 2016” Nr. 1107 

Hydra-Cell-pumpar är godkända för användning i riskmiljöer - zon 1 - när de 
installeras med en oljenivågivare. 

Symbolen  på utrustningens märkplåtar 
och ”X”, indikerar att det finns särskilda 
villkor för användning och att alla villkor i 
denna handbok måste följas. 

 
2.1. CE-märkning 

Alla Hydra-Cell-pumpar är CE-märkta i 
enlighet med Maskindirektivet och ATEX-
kraven. 

 
2.2. UKCA-märkning 

Pumpar som ska användas i riskmiljöer 
är UKCA-märkta i enlighet med kraven i 
den Brittiska lagen. 
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3. 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. 

Genom att designa utrustning som är lämplig att användas i områden i zon 1, 
tillåts även användning i zon 2. 

Endast zon 2 - Om användaren ansvarar för att se till att det alltid finns olja i pumpens 
hydrauldel kan ett enkelt oljeståndsglas monteras (se bilaga 6). Användaren får aldrig 
starta eller fortsätta köra pumpen när ingen olja syns. 

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

Var försiktig i dammiga miljöer och utför regelbundet underhåll för att förhindra 
ansamling av damm på utrustningens yttre hölje. 

Det finns en liten risk för elektrostatisk urladdning, därför måste all rengöring göras 
med endast en fuktig trasa och inte använda något kraftigare än handstyrkan för att 
gnugga. 

4. Drivmotorer 
Installationen av drivmotorn och kontrollerna måste säkerställa ett skydd som kan 
stänga av pumpaggregatet innan motorn producerar mer än 85 % av tillåten ineffekt 
till hydrauldelen. 

Ineffekten kan beräknas med formeln för effektbehov för Hydra-Cell pumpar vid 
maximal hastighet och tryck för varje pump (se bilaga 2). Se 
produktspecifikationsbladen på webbsidan. 
Detta krävs för att säkerställa att lagren fungerar inom deras tillåtna parametrar.
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5. Oljenivågivare 
Skyddskonceptet som används för pumpar i G/D-serien är  nedsänkning i vätska 
”k” och kontroll av antändningskällor med kontrollsystem av typen ”b1”, enligt BS 
EN ISO 80079-37:2016. 

5.1. Zon 1 
Ett oljeståndsglas tillhandahålls för användning i zon 1 och måste monteras för 
att möjliggöra en visuell kontroll att det finns olja i maskinen och för att 
övervaka dess nivå. (Se bilaga 3, 4, 5 och 6). Vi rekommenderar att du 

installerar en oljenivågivare som finns tillgänglig från Wanner International i 
enlighet med BS EN 60079-25 för att säkerställa att den absorberade 
strömmen är begränsad. Givarna anses vara enkla anordningar i enlighet med 
BS EN 60079-11. Dessa givare är magnetiskt aktiverade, hermetiskt förslutna 
anordningar vars kontinuitet ska övervakas av ett kontrollsystem.  
Wanners ”oljenivågivare” inkluderas i ATEX typcertifieringen 
för användning i zon 1 (ses bilaga 3 och 4). 

EGENSÄKER KRETS (IS) 
De två givarna för låg och hög nivå måste anslutas separat till de 
strömbegränsande Zener barriärerna (se bilaga 4). 
Alla givare ska fungera från en normalt stängd position: - 
LL - låg nivå, öppnar när oljenivån sjunker 
LH - hög nivå, öppnar när oljenivån stiger 
Ingen ström krävs för att manövrera givarna. 
5.2. Zon 2 
Ett enkelt oljeståndsglas kan monteras. (Se bilaga 5 och 6). 
I detta fall måste slutanvändaren ansvara för att säkerställa att det alltid finns 
olja i pumpens hydrauldel genom att övervaka oljenivån med oljeståndsglaset 
varje dag. 

Zon 
(utanför 
pumpen) 

Vätskor som 
pumpas 

Åtgärder 
som krävs 

 
 

1 

Brännbar  
 

Oljestånds
glas för 

övervakni
ng 

Icke brännbar men 
giftig/frätande 

Ofarlig 

 
 

2 

Brännbar  

Oljeståndsglas 
 

Icke brännbar men 
giftig/frätande 

Ofarlig 
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6. Jordförbindelse 
Alla Hydra-Cell ATEX certifierade pumpar med oljenivågivare eller oljeståndsglas 
monterade på plats testas för anslutning till jord innan de lämnar fabriken. 
 

En jordskruv är monterad på alla Hydra-Cell ATEX certifierade pumpar och måste 
anslutas till jord vid installation. 

6.1. Elektrostatisk urladdning 
Jordskruven måste alltid anslutas och fungera vid drift i ett 
riskområde, detta för att förhindra ansamling av elektrostatiska 
urladdningar. Ingen rengöring kraftigare än att gnugga för hand 
får göras, och använd alltid en fuktig trasa. 

7. Märkning 
Alla ATEX märkplåtar är permanent fixerade på pumphuset. Pumpens 
serienummer och modellkonfiguration är permanent fixerade på 
pumpen. 

7.1. Zon 1 
ATEX märkplåtar innehåller följande information: 

II 2 G Ex h IIC T4 Gb 
II 2 D Ex h IIIC T135oC Db 
-10oC Ta +40oC 

 

För zon 1 certifiering för riskområden enligt CE märkning måste en teknisk fil 
registreras med ett registrerat kontor i Europa. 
För att vara behörig för UKCA-märkningssystemet och certifiering för 
riskområden i zon 1 i Storbritannien, måste en fil vara registrerad i 
Storbritannien. Dessa nummer är enligt följande: - 

Intertek Italia SpA = ITS-I21ATEX29414X 
Intertek Testing & Certification Ltd = ITS21UKEX0070X 

 

Hydra-Cell pumpar medföljs av en märkplåt, enligt följande: 
WI-ATEX-1035 3/4/10/12/15/17/25/35/66-serien 
WI-ATEX-1036 3/4/10/15/25/35-serien 
WI-ATEX-2021 märkningar på 20-serien 

7.2. Zon 2 
ATEX märkplåtar innehåller följande information: 

II 3 G Ex h IIC T4 Gc 
II 3 D Ex h IIIC T135oC Dc 
-10oC Ta +40oC 
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8. Vätskor som kan pumpas 
Wanner International kan inte förhindra att explosiva atmosfärer bildas i pumpen 
eller utanför den. Användaren ansvarar för att säkerställa att pumpen inte får 
pumpa luft eller potentiellt explosiva blandningar. 
 
Kemikalier som skall 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 
Lösningsmedel Propanol 
Xylen Toluen 
Metanol Tallolja 
Lacknafta Avgasad råolja 
N-Hexan Smörjolja 

 
Observera: Wanner International måste informeras i skrift om andra kemikalier 
kommer att pumpas. Ett frågeformulär om användningsområdet måste fyllas i 
och skickas tillbaka till Wanner International med detaljerad information om 
processvätskans sammansättning. 
 
Väteperoxid får INTE pumpas. 
Blandning av frätande och/eller aggressiva kemikalier ska undvikas. 
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9. Underhåll 
Följande rutinkontroller måste göras som del av den regelbundna 
underhållsproceduren: 

9.1. Schema 
9.1.1. Wanner oljenivåmonitor – kontrollera oljenivån regelbundet 
9.1.2. Wanner oljenivåmonitor – kontrollera att denna fungerar som den ska 
9.1.3. Wanner oljeståndsglas – kontrollera oljenivån varje dag 
9.1.4. Säkerhetsventilen/överströmningsventilen fungerar som den ska 
9.1.5. Alla bultar i huvuddelen och höljet är åtdragna (se 

åtdragningsmoment) 
9.1.6. Kontrollera anslutningen till elektrisk jord 
9.1.7. Kontrollera att de externa axeltätningarna och pumpens o-ringar är 

oskadade 
9.1.8. Byt olja enligt underhållshandboken och analysera oljan enligt 

instruktionerna i bilaga 8 
9.1.9. Kontrollera hydrauldelen för att bestämma om lagren behöver bytas 

 
Endast personer som specifikt har godkänts av Wanner International får byta ut 
kamenheter och utföra justeringar av kammen. När en kam har bytts ut måste den 
justeras in fullständigt och oljetemperaturer måste stabiliseras innan pumpen kan 
användas i en ATEX-zon. 

10. Allmänna anmärkningar 
Oljan ska bytas enligt riktlinjerna i  
pumpens installationshandbok/servicehandboken. Typen av olja som 
rekommenderas och hur ofta oljan ska bytas varierar beroende på pumpens 
konstruktionsmaterial, modell, användningsområde, hastighet och tryck samt 
vätskans temperatur. 
 
Hydra-Cell pumpar är inte lämpliga att sänkas ned helt i vätska och ska installeras 
horisontellt enligt installationsinstruktionerna. 
 
Endast originalreservdelar och mekaniska komponenter får användas, eftersom 
endast originaldelar kommer att ha de kemiska och mekaniska egenskaperna som 
har utvecklats för att vara explosionssäkra. 
 
När pumpen tas i drift för första gången och en potentiellt brännbar eller explosiv 
processvätska pumpas, måste pumpen fyllas helt med vätska för att förhindra att 
luft från atmosfären kommer in i pumpen. 
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Bilaga 1 - Försäkran om överensstämmelse 
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Bilaga 2 - Max. tryck, alla modeller 
Modeller 
(valfri prefix-bokstav) 

Utloppstryck Inloppstr
yck 

20 serien 103 bar 
69 bar max G20/F20 

7 bar 

3 serien 83 bar 
69 bar max X kammar 

17 bar 

4 serien 172 bar 34 bar 

10/12 serien 103 bar max 790 r/min 
69 bar max 1750 r/min, (1450 r/min, endast x 

kam) 

17 bar 

15/17-serien 138 bar 

172 bar Max 1150 r/min endast X kam 

34 bar 

34 bar 

25 serien 69 bar 17 bar 

35 serien 83 bar 

103 bar Max 700 r/min 

35 bar 

17 bar 

66 serien 48 bar 17 bar 
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Bilaga 3 - Oljebehållare för zon 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivå vid kall påfyllning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artikelnummer WI-00000097, WI-00000098. 
Ungefärlig kapacitet: Till kall fyllningsnivå 180 ml (mer olja för att fylla behållaren). 
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Bilaga 4 - Krav för zon 1 
Rekommenderat installationsdiagram för nivågivare. Nivågivare för hög och låg 
nivå 
medföljs av flexibla kablar som kunden kan installera. 
 
IS - Egensäker installation i enlighet med BS EN 60079-25 
 
Anmärkning 1. Alla Zenerdiodbarriärer, certifierade av en EEG-godkänd myndighet 
till (Ex ia) IIC 
och med följande eller lägre uteffektparametrar: - 
Uo =15 v Io =150 mA Po = 0,56 w 
 

 
 
Inspektion och testning av detta larmsystem ska utföras årligen och/eller när oljan 
byts, beroende på vilket som inträffar oftast).  
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Bilaga 5 - Oljepåfyllningsprocedur 
 

  

Föreslagen procedur för montering och fyllning av oljebehållaren 
 
 

Typisk genomsnittlig oljenivå i pumpens 
behållare. 

 
 
 
 
 
 
 

När oljebehållaren monteras ska du 
avlägsna det röda oljepåfyllningslocket, 
fylla pumphuset till maximal kapacitet 
och byta ut locket mot oljenivåmonitorn 
WI-00000097, WI-00000098 eller A01-
116-COND. Skruva fast den på pumpen 
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. 
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Bilaga 6 - Oljebehållare för zon 2 
Kategori 3 (Zon 2) 

 
Ett oljeståndsglas finns tillgängligt för  Hydra-Cell pumpar från Wanner 
International och kan användas för användningsområden som täcks av 
ATEX. Det är enkelt att skruva fast denna oljebehållare på pumpen där 
oljepåfyllningslocket finns. 

 

Oljeståndsglas med 16 
oz (474 ml) volym. 

A01-116-COND 
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Bilaga 7 – Kompatibel olja 
 

Oljekod (siffra 13 
av 

pumpmodellkoden
) 

Beskrivning Lämplig för 
användning med 
membranmateria

l 

Beställningsnumme
r för reservdelar 

A 10w30 standard Alla förutom 
EPDM 

A01-114-3430 
A01-114-3431 
A01-114-3432 
A01-114-3433 

B 40wt Alla förutom 
EPDM 

A01-114-3440 
A01-114-3441 
A01-114-3442 
A01-114-3443 

C / D 30/40wt (ISO VG 
150) 

EPDM kompatibel 

Alla A01-114-3402 
A01-114-3403 

J 20wt (ISO VG 100) 
EPDM kompatibel 

Alla A01-114-3407 
A01-114-3408 

E / F / K Livsmedelsgodkän
d 

Alla förutom 
EPDM 

A01-114-3410 
A01-114-3411 

H 15w50 hög temp. 
tung drift 

syntetisk olja 

Alla förutom 
EPDM 

A01-114-3416 
A01-114-3421 

 
  



Sida 16 av 17 
 

Bilaga 8 - Byta olja och ta oljeprover 
Säkerställ att pumpen alltid smörjs på ett säkert och effektivt sätt genom att 
implementera ett system med oljeprovtagning och analys för kontaminering. 
Olja ska bytas ut enligt instruktionerna i Wanners pumpunderhållsinstruktioner, 
där man tar prover av den förbrukade oljan och analyserar dess järninnehåll. Detta 
görs för att säkerställa att de interna komponenterna är i bra skick och för att 
kunna förutspå potentiella underhållsproblem. 
 
Om oljeanalysen visar att järninnehållet är större än eller lika med (antingen) 300 
promille eller 0,2 promille/timme, ska du rådgöra med Wanner International och 
pumpen ska stoppas så snart som möjligt (inte mer än ytterligare 500 timmars 
drift). Stoppa pumpen omedelbart om järninnehållet är över 500 promille. 
 
För alltid ett register för att skriva ned datum, drifttimmar, intervaller för oljebyte 
och oljekontaminering  för pumpar i G serien när pumparna används i 
riskområden.
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WANNER INTERNATIONAL LTD. 
8-9 Fleet Business Park, Sandy Lane, Church Crookham, 
Hampshire, Storbritannien. GU52 8BF Telefon:   +44 (0) 1252 
816 847, Fax:   +44 (0) 1252 629 242 
e-post: sales@wannerint.com webb: www.hydra-cell.co.uk  

 
WANNER PUMPS LTD. 
Flat A, 21/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road 
North, Hunghom Kowloon, HONG KONG 
Tel: (852) 3428 6534, Fax: (852) 3188 9145 e-post: sales@wannerpumps.com 

 
WANNER ENGINEERING, INC. 
1204 Chestnut Avenue, Minneapolis, MN 55403, USA. 
Tel:  612-332-5681, Fax: 612-332-6937 
e-post: sales@wannereng.com webb: www.hydra-cell.com 
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