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Explosion safety instructions (Ex) 

(EN) 

 

 

 

 

 

 

 

ISC230B is approved for use outside the 
explosion-hazardous area. ISC230B is equipped 
with intrinsically safe circuits, which may be 
connected to equipment set up in an explosion-

hazardous area. 

 
       The instructions for use must be read and understood 
       completely before ISC230B is installed and taken into 
       operation. These instructions (DDN4001MHGB) can be 

downloaded from the website of Wigersma & Sikkema.  If there should 
be any questions or ambiguities about explosion safety in connection 
with ISC230B, then please contact Wigersma & Sikkema (see the 
information at the back of this manual). 
 
The approval data are: 

 II(1)G [Ex ia Ga] IIC 

ZELM 14 ATEX 0523 X 

Special conditions for safe use:  

Only Wigersma & Sikkema manufacture modules may be installed. 

Additional instructions on explosion safety: 

1. The connections that may be connected to equipment in the 
explosion-hazardous area are marked with blue cable glands, 
see figure 1. 

2. If a mounted cable must be removed and reinstalled for any 
reason whatsoever, check to see whether the cable is installed 
correctly, whether there are any loose wires and whether the 
cable gland has been properly tightened. Also, check to see 
whether the EX protective cover has been tightened in place 
over the connections, see figure 1. 

3. mains voltage should first be removed or switched off for all 
actions that involve loosening the EX protective cover. 

4. Any actions that require opening of the casing, closing of the 
casing should always include a check to see that the sealing of 
the cover rests against the casing properly and over its entire 
length. Also, check to see that all four screws are in place and 
tightened. 

5. If the casing is open, ensure that no moisture enters the 
casing.  

6. Cable glands that are not used should be sealed with the caps 
included in the delivery. The caps should be placed with the 
abutting edge within the gland nut head and the gland head 
must be tightened properly. 

7. If there are any defects, ISC230B should be repaired by 
Wigersma & Sikkema. Fuses may only be replaced by 
Wigersma & Sikkema. 

Dealing with mains voltage 
First read the Explosion safety instructions (Ex), see above. 
Only qualified service personnel may handle installation and adaptations. 
 

     PLEASE       Before doing any maintenance disconnect  
      NOTE              the mains voltage.                   
                

 
Only connect the mains voltage if all cables are connected.  
If connections are changed, check to make sure no mains voltage is 
connected and that it has been seen to that the mains voltage cannot be 
switched on. 
 
Always place the EX protective cover over the mains connection, see 
figure 1. 
             

 

Explosieveiligheidsinstructies (Ex) 

(NL) 

 

 

 

 

 

 

 

ISC230B is toegelaten voor gebruik buiten de 
explosiegevaarlijke omgeving. ISC230B is voorzien van 
intrinsiek veilige circuits, welke aangesloten mogen 
worden op apparatuur geplaatst in explosiegevaarlijke 
omgevingen. 

                     Voordat ISC230B geïnstalleerd en in gebruik genomen 
                          wordt, dient de handleiding volledig gelezen en begrepen 
                          te worden. Deze handleiding DDN4001MHNL kan 
gedownload worden van de website van Wigersma & Sikkema.  Indien er 
vragen zijn of onduidelijkheid bestaat ten aanzien van explosieveiligheid in 
samenhang met ISC230B neem dan contact op met Wigersma & Sikkema 
(zie daartoe de gegevens op de achterzijde van deze handleiding). 
 
De gegevens van de toelating luiden: 

 II(1)G [Ex ia Ga] IIC 

ZELM 14 ATEX 0523 X 

Speciale gegevens van de toelating:  
 
Er mogen alleen modules worden aangesloten van het fabricaat Wigersma 
& Sikkema. 
 
Aanvullende instructies ten aanzien van explosieveiligheid: 

1. De aansluitingen welke verbonden mogen worden met 
apparatuur in de explosiegevaarlijke ruimte, zijn blauw 
gemarkeerd, zie figuur 1. 

2. Wanneer een gemonteerde verbindingskabel om welke reden 
dan ook, losgenomen moet worden en opnieuw wordt 
gemonteerd, dient gecontroleerd te worden of de kabel correct 
gemonteerd is, dat er geen losse aders aanwezig zijn en dat de 
wartel deugdelijk is vastgezet. Tevens dient gecontroleerd te 
worden of de EX-beschermkap over de aansluiting is geplaatst, 
zie figuur 1. 

3. Bij alle handelingen waarbij de EX-beschermkap losgenomen 
moet worden, dient eerst de netspanning verwijderd of 
uitgeschakeld te worden. 

4. Bij alle handelingen die het openen van de behuizing noodzakelijk 
maken, dient altijd gecontroleerd te worden dat bij het sluiten van 
de behuizing de afdichtrand van de deksel over de volle lengte 
goed aansluit op de behuizing. Ook dient gecontroleerd te worden 
of alle vier schroeven aanwezig zijn en zijn vastgezet. 

5. Als de behuizing geopend is, dient zeker gesteld te worden dat er 
geen vocht in de behuizing komt.  

6. Kabeldoorvoerwartels die niet worden toegepast, dienen te zijn 
afgestopt met de meegeleverde afsluitdoppen. De afsluitdoppen 
dienen met de aanligrand binnen de wartelmoerkop geplaatst te 
zijn en de wartelmoerkop dient deugdelijk vastgezet te worden. 

7. Bij een defect dient ISC230B door Wigersma & Sikkema 
gerepareerd te worden. Zekeringen mogen alleen door Wigersma 
& Sikkema vervangen te worden. 

Omgang met netspanning 
Lees eerst de bovenstaande bepalingen ten behoeve van 
explosieveiligheid, zie hoofdstuk Explosieveiligheidsinstructies (Ex) 
De installatie en aanpassing mogen alleen worden uitgevoerd door 
personen met voldoende kennis van zaken 

 
LET        Sluit de netspanning af voordat enig onderhoud wordt  
 OP         uitgevoerd. Sluit de netspanning alleen aan indien alle   
               kabels zijn aangesloten. Indien aansluitingen worden 

gewijzigd, controleer of er geen netspanning aanwezig is en dat ervoor 
gezorgd is dat de netspanning niet aangeschakeld kan worden. 
 
Plaats altijd de beschermkap over de netaansluiting, zie figuur 1. 
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Figure 1. Opened ISC230B 

Figuur 1. Geopende ISC230B 

  

1. Protective cover for the mains voltage connection 
2. EX protective cover 
3. Screw terminals to connect to equipment placed in 

the explosion-hazardous environment 
4. Cable glands to connect to equipment placed in 

the explosion-hazardous environment marked 
blue. 

5. Cap to seal the cable glands when not in use 

1.     Beschermkap voor de netspanning aansluiting 
2.     Ex-beschermkap 
3.     Aansluitklemmen voor de aansluiting met   
        apparatuur geplaatst in de explosie gevaarlijke  
        omgeving 
4.     Kabeldoorvoerwartels voor de aansluiting met 
        apparatuur in geplaatst in de explosie   
        gevaarlijke omgeving, blauw gemarkeerd 
5.     Afsluitdop voor kabeldoorvoerwartel 
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Wigersma & Sikkema B.V. 

PO Box 109 

NL-6980 AC Doesburg 

Leigraafseweg 4 

NL-6983 BP Doesburg 

The Netherlands 

TEL:  +31 (0)313 – 47 19 98 

FAX:  +31 (0)313 – 47 32 90 

info@wigersma-sikkema.com 

www.wigersma-sikkema.com 


