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Akademin

NäR MAN PRATAR OM explosions-
skyddat materiel kommer man 
osökt in på ATEX-direktiven 
(ATmosphere EXplosive). Det 
förkommer även synonymer 
eller uttryck som EX-klassade 

områden, Zon 0, 1, 2, explosionsfarliga 
områden, potentiellt explosiv atmosfär 
etc. Alla dessa uttryck kan dock sam-
manfattas som områden där brand-
farliga gaser, vätskor eller brandfarligt 
damm lagras eller hanteras och där 
det, om olyckan är framme, kan leda 
till en explosiv atmosfär som i värsta 
fallet kan antändas med en gnista. 

ATEX-direktiven
Det direktiv som EU har publicerat 
för dessa miljöer kallas för ATEX-
direktiven. Direktiven berör samtliga 
företag som tillverkar produkter för 
användning i explosionsfarliga miljöer. 
I direktivet anges de krav som tillver-
karen måste bygga in i konstruktionen 
för att uppfylla direktivet samt vara 
säkra för användaren.

Till ATEX-direktivet finns en mängd 
standarder som är skrivna utifrån de 
krav som preciserats där. Därmed blir 
dessa standarder harmoniserade mot 
ATEX-direktivet. Standarderna inne-
håller förutom detaljerade uppgifter 

Kabelval för  
explosiva miljöer

I Akademin tar vi den  
här gången upp kabelval 
och annan kunskap som 
kan vara lämpligt att ta 
hänsyn till i miljöer med 
hög explosionsrisk.

om konstruktion även information  
om provningsmetoder.

För att få släppas på marknaden i 
Europa måste alla komponenter med 
inneboende tändkälla vara EX-samt 
CE-godkända om de ska installeras i 
ett explosionsfarligt område, oavsett 
zon. Exempel på produkter som kan 
ATEX-klassas är förskruvningar, kopp-
lingsplintar, kontaktdon och kapslingar.

undantag från  
ATEX-märkning
Miltronic får emellanåt 
frågor om vi har kablar 
som är ATEX-klassade. Men 
när det gäller kablar och till exempel 
rör så är dessa undantagna från ATEX-
direktivet, då de ej har en inneboende 
tändkälla. 

Även om kablar inte kan fås ATEX-
klassade så finns det beskrivet i 
Europanormerna hur en kabel ska vara 
utformad beroende på applikation för 
att ge en säker installation i dessa  
miljöer. 

Vårt kabelerbjudande 
Givetvis är det viktigt att en kabel som 
används i explosionsfarliga områden 
har täta isolationsskikt och en rund 
form för att sluta tätt i genomföringar. 

Tätheten får man på köpet eftersom 
nästan all kabel från Lapp Group är 
extruderad med olika termoplas-
ter och eventuella defekter undviks 
genom att isolationen konstant spän-
ningsprovas i produktionen. Vi har 
även höga krav när det gäller rundhet 
som man får genom att lägga till fyll-
nadsmaterial och fillers.

På nästa sida presenterar vi den 
tolkning som Lapp Group gör av nor-
merna VDE 0165/EN 60079-14, till-
sammans med förslag på kabelval.

Beroende på applikation finns det 
olika krav på mekanisk styrka som 
kabeln bör klara. När det gäller kablar 
som försörjer portabla och transpor-
tabla apparater görs även en indelning 
avseende på spänning samt ström-
styrka.

Vad är egensäkra kretsar?
En egensäker krets har utökad säker-
het då energin i eventuella gnistor 
hålls så låg att den inte räcker för att 
antända en gasblandning. Ingen del 
av strömkretsen får heller bli så upp-
värmd att tändning kan ske genom en 
varm yta.

Kablar för egensäkra kretsar sär-
skiljs vanligtvis från andra kretsar 
genom en ljusblå färg på manteln. N
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Applikation Sammanfattning av standard
Exempel  

på passande  
standardkablar

Några exempel  
på kablar från  
Miltronic/Lapp

Kapitel 9.3.1

Kablar för fast 
installation**

Kablar avsedda för fast installation i farliga miljöer skall vara lämpliga  
för den omgivande miljön under drift.

Kablar skall vara:
a) med mantel av termoplast, tvärbunden termoplast, elastomer. Kabeln skall vara cirkulär,  
kompakt med extruderat material över ledare och fillers samt inte ta åt sig vatten.; eller

b) med mantel av mineral eller metall; eller

c) special t.ex. flatkablar med specialförskruvningar

NYM-J
NHXMH
NYY, NYCY, NYCWY

ÖLFLEX® CLASSIC 100, 110,
ÖLFLEX® CLASSIC 110H, 130H,
ÖLFLEX® 150, 440 P

inklusive alla skärmade  
versioner av ovanstående

Kapitel 9.3.2

Kablar som för-
sörjer  
portabla och 
transportabla 
apparater

Nominell spänning > 250 V fas/jord samt med nominell ström > 6 A
Portabel samt transportabel elektrisk utrustning skall ha mekaniskt starka kablar. 

Kablar kan vara:
a) med mantel av stark polykloropren eller annan likvärdig syntetisk  elastomerer material; eller

b) med mantel av stark gummi; eller

c) med en likvärdig robust konstruktion på manteln. Ledarna skall vara fintrådiga samt  
ha en area på minst 1.0 mm2

H07RN-F, H07ZZ-F
NSSHÖU
H07BQ-F

ÖLFLEX® CRANE           NSHTÖU
ÖLFLEX® 785 P
ÖLFLEX® 540 P

Alla skärmade versioner  
av ovanstående

Nominell spänning < 250 V fas/jord samt med nominell ström < 6 A
Portabel elektrisk utrustning skall ha mekaniskt starka kablar. 

Kablar kan vara:
a) med mantel av ordinär polykloropren eller annan likvärdig syntetisk  elastomerer material; eller

b) med mantel av ordinär gummi ; eller

c) med en likvärdig robust konstruktion på manteln. Dessa kablar är ej tillåtna för portabla appa-
ratersom är utsatta för stor mekanisk påfrestning t.ex. handlampor, fotmanövrerade knappar eller 
pumpar.Ledarna skall vara fintrådiga samt ha en area på minst 1.0 mm2

H05RR-F
H05RN-F
H05BQ-F

ÖLFLEX® 440 P
ÖLFLEX® 550 P,
ÖLFLEX® FD 855 P

Alla skärmade versioner  
av ovanstående

Kapitel 9.3.4

Flexibla kablar

Flexibla kablar i farliga miljöer kan vara:

a) med mantel av ordinär polykloropren; eller

b) med mantel av ordinär gummi; eller

c) med mantel av stark gummi; eller

d) med mantel av stark polykloropren; eller

e) plastisolerade med en liknande konstruktion som en stark flexibel gummikabel

H05RR-F
H05RN-F
H05BQ-F
H07RN-F

ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P
ÖLFLEX® FD 855 P
ÖLFLEX® FD ROBUST

Alla skärmade versioner  
av ovanstående

Kapitel 12.2.2.1 
samt 12.2.2.6

Kablar för  
egensäkra kretsar

Endast kablar vars isolation klarar minst 500 VAC eller 750 VDC mellan ledare/jord, ledare/skärm 
samt skärm/jord är godkända att användas för egensäkra kretsar. Diametern på ledare som finns 
på platser med explosionsrisk ska inte vara mindre än 0,1 mm. Detta gäller även varje enskild tråd 
i en ledare. 
Kablar med egensäkra kretsar skall (med undantag enligt nedan) vara märkta för att kunna iden-
tifiera dem som en del av en egensäker krets. Om mantel eller kabelskydd för en egensäker krets 
skall vara märkta med en speciell färg så skall det vara ljusblått. Om man använder ljusblå färg för 
egensäker krets så skall den färgen undvikas för andra syften för att undvika förväxling. Om alla 
kablar för egensäkra kretsar eller alla kablar som inte är för egensäkra kretsar är armerade, med 
metallhölje eller skärmade så behövs inte ingen speciell märkning för de egensäkra kretsarna.

ÖLFLEX® EB
UNITRONIC® EB

Alla skärmade versioner  
av ovanstående

Kablar och ledningar för användning  
i potentiellt explosiva miljöer.*

VDE 0165 del 1
version 05/2009 (EN 60079-14:2008)

Not.) Standardzonerna Gas (del. 1) samt Brandfarligt damm (del. 2) är integrerade i denna sammanställning

*) Den tidigare klassificeringen av zoner för urval av kablar omfattas inte av denna standard giltig från 01.05.2009

**) Kablar för fast installation skall ha en brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2. Undantag är om kabeln förläggs i jord eller sandfyllda kanaler  
eller på annat sätt skyddas mot flammor. I vertikal förläggning med flera kablar intill varandra skall brandspridningsklass IEC 60332-3 serien uppfyllas.

Varning till användare !
Denna sammanställning är en tolkning av LAPP GmbH med utgångspunkt av den tyska guidelinen för VDE 0165 Part 1, Version 05/2009 (EN 60079-14) och  
IEC 60079-14 Edition 4.0, version 12/2007. På grund av många oklarheter i denna norm så kan innehållet tolkas olika. Därför har denna sammanställning inga anspråk  
på att vara en allt igenom korrekt eller laglig tolkning.

Dessutom, det slutgiltiga beslutet om kabelvalet för explosiva miljöer måste alltid bestämmas utifrån varje individuell installation och applikation. Om det finns tveksamheter  
rekommenderar vi att beställaren i ett så tidigt skede som möjligt tar hjälp av en certifierad tekniker eller konsult som ansvarar och godkänner.

Kapitel 9.3.1 Kablar för fast installation. Kolumnen ”Några exempel på kablar från Miltronic/LAPP” innehåller produkter som utifrån vår tolkning möter kraven för VDE 0165.

Kapitel 9.3.2 Kablar som försörjer portabla och transportabla apparater. Vid tolkning av kablar för nominell spänning > 250 V fas/jord samt med nominell ström > 6 A så anser vi  
att våra Polyuretankablar motsvarar kablar med en stark gummimantel. Samma tolkning gäller kablar för nominell spänning < 250 V fas/jord samt med nominell ström < 6 A.

Kapitel 9.3.4 flexibla kablar. Vår tolkning är att våra Polyuretankablar motsvarar kablar med en stark gummimantel.

Kapitel 12.2.2.1 samt 12.2.2.6 Kablar för egensäkra kretsar. Vår tolkning är att konstruktionen med undantag av identifieringen för en kabel för egensäker krets skall  
jämnställas med en kabel för fast installation enl. 9.3.1.




