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Explosion safety instructions (Ex) 

(EN) 
UNIGAS 300 is approved for use in potentially explosive atmospheres 
according to group II, category 1 where an explosive atmosphere is likely 
to occur through the presence of mixtures of air and gas, while the 
explosive atmosphere is present continuously or for long periods or 
frequently. 
 
UNIGAS 300 is also approved for use in non-explosive atmospheres 
where the inputs of UNIGAS 300 may be connected with sensors placed 
in the potentially explosive atmosphere and where the outputs of UNIGAS 
300 may be connected with other equipment in the non-explosive 
atmosphere without the use of intrinsically safe barriers. 
 
The type of protection complies with the requirements of intrinsic safety. 

The approval data are: 

                       II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 

                      II (1) G [Ex ia Ga] IIC 

The ambient temperature Ta is defined as: 

Ta= -40 to +55 °C 

The instructions for use must be read and understood 
completely before UNIGAS 300 is installed and taken into 
operation. These instructions (DDG6004MHGB) can be found 

on the website of Wigersma & Sikkema.  If there should be any questions 
or ambiguities with regard to explosion safety in connection with UNIGAS 
300, then please contact Wigersma & Sikkema (see the information at the 
back of this manual). 
 

 

Special approval data: 

 

1. Since the UNIGAS 300 housing is made of aluminium, when used 
in a potentially explosive atmosphere to which the use of 
equipment of category 1 G applies, installation must take place in 
such a manner that, even in the event of extraordinary incidents, 
it is prevented that ignition sources can develop that result from 
impact or friction with the housing  

2. When using UNIGAS 300 in a potentially explosive atmosphere to 
which the use of equipment according to category 1 G applies, 
measures must be taken to prevent ignition due to electrostatic 
charges.  

3. For the version with external pressure sensor, with a view to 
explosion safety, it must be taken into account that the pressure 
sensor circuit is connected to earth. 

 

Additional instructions with regard to explosion safety: 

 

1. Always prevent moisture from entering the housing when it has 
been opened. 

2. On closing the housing, carefully check that the cover seal fits 
closely with the housing over the full edge. Also check that the two 
screws in the cover are placed and tightened. 

3. When installed in a potentially explosive atmosphere, all 
connections with cables that carry signals to a space outside the 
potentially explosive atmosphere, must be fitted with intrinsically 
safe barriers that are carefully chosen and installed.  

4. Only genuine batteries of type G8610070000 or G8610080000 
supplied by Wigersma & Sikkema can be used to replace the 
battery. Replacing can take place in a potentially explosive 
atmosphere.  See chapter 8 of manual DDG6004MHGB for 
additional information. 

Explosieveiligheidsinstructies (Ex) 

(NL) 
UNIGAS 300 is toegelaten voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen 
volgens groep II, categorie 1 waarvan het waarschijnlijk is dat deze door 
aanwezigheid van mengsels van lucht en gas explosief worden en waarbij 
de explosieve omgeving voortdurend, langdurig of dikwijls bestaat. 
 
UNIGAS 300 is tevens toegelaten voor gebruik in niet-explosiegevaarlijke 
omgevingen waarbij de ingangen van UNIGAS 300 verbonden mogen 
worden met sensoren die zich in de explosiegevaarlijke omgeving bevinden 
en waarbij de uitgangen van UNIGAS 300 verbonden mogen worden met 
andere apparatuur in de niet-explosiegevaarlijke omgeving zonder 
toepassing van intrinsiek veilige barrières. 
De beschermingswijze is volgens intrinsieke veiligheid. 

De gegevens van de toelating luiden: 

              II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 

              II (1) G [Ex ia Ga] IIC 

De omgevingstemperatuur Ta is vastgelegd op: 

Ta= -40 tot +55 °C. 

Voordat de UNIGAS300 geïnstalleerd en in gebruik genomen 
wordt dient de gebruiksaanwijzing (DDG6004MHNL) volledig 
gelezen en begrepen te worden. 

Deze gebruiksaanwijzing is te downloaden Website van Wigersma & 
Sikkema. Indien er vragen of onduidelijkheden bestaan ten aanzien van 
explosieveiligheid in samenhang met UNIGAS 300 neem dan contact op 
met Wigersma & Sikkema (zie gegevens op achterzijde van deze 
gebruiksaanwijzing). 
 

 

Speciale gegevens van de toelating: 

 

1. Omdat de behuizing van UNIGAS 300 gemaakt is van aluminium 
dient, bij toepassing in een explosiegevaarlijke omgeving waarvoor 
toepassing van apparatuur volgens categorie 1 G geldt, de 
installatie op een dusdanige wijze plaats te vinden dat, zelfs bij 
uitzonderlijke incidenten, voorkomen wordt dat ontstekingsbronnen 
kunnen ontstaan als gevolg van inslag en wrijving met de behuizing. 

2. Bij toepassing van UNIGAS 300 in een explosiegevaarlijke 
omgeving waarvoor toepassing van apparatuur volgens categorie 1 
G geldt, dienen maatregelen genomen te worden om ontsteking 
door elektrostatische lading te voorkomen.  

3. Bij de uitvoering met externe druksensor dient er rekening mee 
gehouden te worden dat, gezien vanuit explosieveiligheid, het circuit 
van de druksensor verbonden is met aarde. 

 

Aanvullende instructies ten aanzien van explosieveiligheid: 

 

1. Als de behuizing is geopend dient vermeden te worden dat er vocht 
in de behuizing komt. 

2. Bij het sluiten van de behuizing dient zorgvuldig gecontroleerd te 
worden of de afdichtrand van de deksel over de volle omtrek goed 
aansluit op de behuizing. Ook dient gecontroleerd te worden of de 
twee schroeven in de deksel aanwezig zijn en zijn vastgezet. 

3. Bij plaatsing in een explosiegevaarlijke omgeving dienen alle 
aansluitingen die door middel van kabels signalen voeren naar een 
plaats buiten de explosiegevaarlijke omgeving, voorzien te zijn van 
deugdelijk gekozen en geïnstalleerde intrinsiek veilige barrières.  

4. Bij vervanging van de batterij mogen alleen originele en door 
Wigersma & Sikkema geleverde batterijen van het type 
G8610070000 of G8610080000 toegepast worden. Het vervangen 
mag plaatsvinden in een explosiegevaarlijke omgeving. Zie 
hoofdstuk 8 van handleiding DDG6004MHNL voor aanvullende 
informatie. 
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Explosion safety instructions (Ex) 

(EN) 

Continued 
 

5. All cables connected to the UNIGAS 300 must be stripped as short 
as possible and fixed thoroughly using cable glands. Unused 
cable glands must be sealed using the supplied blank plugs that 
must be fixed thoroughly. 

6.        Cables must only be fed through cable glands intended for that 
purpose, see figure 1. 

7. The transparent synthetic covers of the inputs and outputs must 
be in place, see figure 1. 

8. The shield of the shielded cable must securely be connected to 
the cable gland. See chapter 4 of manual DDG6004MHGB, 
Installation, and chapter 7.2, Replacing the pressure sensor or the 
temperature sensor of manual DDG6004MHGB. 

9. When replacing a pressure sensor or a temperature sensor, all 
electrical cables connected with the appliance as well as the 
battery must be uncoupled. 

10. If an external power supply is connected, it must be Ex certified 
and be in accordance with the Ex specifications of the 
connections. See chapter 11, Technical specifications of manual 
DDG6004MHGB. 

11. External power supply and battery power can be used 
simultaneously. 

12. If UNIGAS 300 is installed in a potentially explosive atmosphere, 
the front of the housing must be cleaned by only using a damp 
cloth to prevent generation of static electricity.  

13. In the event of a malfunction, UNIGAS 300 must be repaired by 
Wigersma & Sikkema. 

 

Explosieveiligheidsinstructies (Ex) 

(NL) 

Vervolg 
 

5. Alle bekabeling die tijdens het installeren van UNIGAS 300 wordt 
aangesloten op UNIGAS 300 dient zo kort als mogelijk te worden 
gestript en deugdelijk te worden vastgezet door middel van de 
kabeldoorvoerwartels. Kabeldoorvoerwartels die niet worden 
gebruikt dienen afgesloten te zijn met de meegeleverde 
blindstoppen die deugdelijk dienen te worden vastgezet. 

6. De bekabeling mag alleen door de kabeldoorvoerwartels worden 
gevoerd die bestemd zijn voor dat doel, zie figuur 1. 

7. De transparante kunststof afdekkappen van de in- en uitgangen 
dienen aanwezig te zijn, zie figuur 1. 

8. De afscherming van de kabel dient deugdelijk te worden verbonden 
met de kabeldoorvoerwartel. Zie hoofdstuk 4, Installatie, en 
hoofdstuk 7.2, Vervangen van de druk- of temperatuursensor van 
handleiding DDG6004MHNL. 

9.         Bij het vervangen van een druksensor of een temperatuursensor    
            dienen alle elektrische verbindingen die door middel van kabels 
            met het apparaat zijn verbonden en de batterij los te worden 
            genomen. 
 
10.       Indien een externe voeding wordt aangesloten dient deze Ex- 
            gecertificeerd te zijn en overeen te komen met de Ex-specificaties 
            van de aansluiting. Zie hoofdstuk 11, Technische specificatie van 
            handleiding DDG6004MHNL. 
 
11. Externe voeding en batterijvoeding mogen gelijktijdig worden 

toegepast. 

12. Indien UNIGAS 300 is geplaatst in een explosiegevaarlijke 
omgeving mag het voorfront van de behuizing alleen worden 
schoongemaakt met een vochtige doek, dit ter voorkoming van het 
opwekken van statische elektriciteit. 

13. Bij een defect dient UNIGAS 300 door Wigersma & Sikkema 
gerepareerd te worden.    
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Figure 1. Covers and cable glands for inputs and outputs 
Figuur 1. Afdekkappen en kabeldoorvoerwartels voor in- en uitgangen 

 

1:  cover outputs 

2:  cover inputs   

3:  cable glands for inputs 

4:  cable glands for outputs  

5: cover of module space 

1:   afdekkap uitgangen 

2:   afdekkap ingangen 

3:   kabeldoorvoerwartels voor ingangen 

4:   kabeldoorvoerwartels voor uitgangen 

5:  afdekkap moduleruimte 
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Wigersma & Sikkema B.V. 

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 


