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Explosion safety instructions (Ex) 

(EN) 

WARNING  

 
 

UNICOM 300 may be installed outside the explosion hazardous area and 
inside the explosion hazardous area, group IIB (places with an explosives 
atmosphere other than mines), zone 0.  

UNICOM 300 is equipped with intrinsically safe circuits, which may be 
connected to equipment set up in an explosion-hazardous area, group IIC 
(places with an explosives atmosphere other than mines), zone 0. 
 
Marking explosion safety: 

 II 1G Ex ia IIB T3 Ga 
          II (1)G [Ex ia Ga] IIC  
  
Ambient temperature range ta:  -40°C to + 60°C 
 
Manual DDN5000GHEN should be read and understand completely 
before installing and put into use UNICOM 300. Does any question arise 
or clarification is needed with regard to explosion safety with respect to 
UNICOM 300, please contact Wigersma & Sikkema. 

Special conditions for safe use:  

Static hazard, only clean with a damp cloth. 

Additional instructions on explosion safety: 

1. Only installation in horizontal position is permitted, see picture 
at the front page.   

2. If a mounted cable is to 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.  

3. The battery packs must be replaced with the original packs, 
available at Wigersma & Sikkema, of the NN2710 or NN2711 
types only. If there are two battery packs, they must be replaced 
simultaneously with two battery packs, available at Wigersma & 
Sikkema as a single package. See section Battery Pack 
Replacement of manual DDN5000GHEN for additional 
information. WARNING: DO NOT REPLACE BATTERY WHEN 
AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT. 

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 both screws are in place and 
properly tightened. If the casing is open, ensure that no 
moisture enters the casing.  

5. If there are any defects, UNICOM 300 should be repaired by 
Wigersma & Sikkema. 

Additional instructions on explosion safety for versions with external 
antenna: 

1. The use of an antenna with gain > 2 dB is not allowed inside the 
explosion hazardous area.  

2. Replacing the antenna with a type other than the ones 
recommended is not recommended, see manual 
DDN003MHEN for additional information. 

3. Prevent damaging the cable of the external antenna during 
installation. If the cable is damaged, the antenna should be 
replaced as a whole with a non-damaged unit. 

 

Explosieveiligheidsinstructies (Ex) 

(NL) 

WAARSCHUWING 

 
  
UNICOM 300 mag worden toegepast buiten de explosiegevaarlijk omgeving 
en in de explosiegevaarlijke omgeving, groep IIB (omgevingen met een 
explosieve atmosfeer anders dan mijnen), zone 0.  

UNICOM 300 is voorzien van intrinsiek veilige circuits welke aangesloten 
mogen worden op apparatuur geplaatst in explosiegevaarlijke omgevingen, 
groep IIC (omgevingen met een explosieve atmosfeer anders dan mijnen), 
zone 0. 

Markering explosieveiligheid: 

                                       II 1G Ex ia IIB T3 Ga 
           II (1)G [Ex ia Ga] IIC 
  
Omgevingstemperatuur ta:  -40°C tot + 60°C 
 

Voordat UNICOM 300 geïnstalleerd en in gebruik genomen wordt, dient 
handleiding DDN5000GHNL volledig gelezen en begrepen te worden. 
Indien er vragen zijn of onduidelijkheid bestaat ten aanzien van 
explosieveiligheid in samenhang met UNICOM 300, neem dan contact op 
met Wigersma & Sikkema. 

Speciale gegevens van de toelating: 

Gevaar voor statische ontlading, alleen reinigen met vochtige doek. 

Aanvullende instructies ten aanzien van explosieveiligheid: 

1. Alleen installatie in een horizontale stand is toegestaan, zie 
figuur op de voorpagina. 

2. Wanneer een gemonteerde signaalkabel, 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. 

3. Bij vervanging van de batterijpakketten mogen alleen originele 
en door Wigersma & Sikkema geleverde batterijpakketten van 
het type NN2710 of NN2711 toegepast worden. Bij 
aanwezigheid van twee batterijpakketten dienen beide 
batterijpakketten gelijktijdig vervangen te worden door twee door 
Wigersma & Sikkema geleverde batterijpakketten. Deze zijn als 
set verkrijgbaar. Zie hoofdstuk Vervangen van de batterijen in 
handleiding DDN5000GHNL voor aanvullende informatie. 
WAARSCHUWING: DE BATTERIJ NIET VERVANGEN INDIEN 
EEN EXPLOSIEVE ATMOSFEER AANWEZIG IS. 

4. Bij alle handelingen die het openen van de behuizing 
noodzaken, dient altijd gecontroleerd te worden dat bij het 
sluiten van de behuizing de afdichting schoon is en dat de 
afdichtrand van de deksel over de volle lengte goed aansluit op 
de behuizing. Ook dient gecontroleerd te worden of beide 
schroeven aanwezig zijn en deugdelijk zijn vastgezet. Als de 
behuizing geopend is, dient zeker gesteld te worden dat er geen 
vocht in de behuizing komt. 

5. Bij een defect dient UNICOM 300 door Wigersma & Sikkema 
gerepareerd te worden. 

Aanvullende instructies ten aanzien van explosieveiligheid bij UNICOM 
300 voorzien van een externe antenne:  

1. De toepassing van een antenne met een versterking > 2 dB is 
niet toegestaan binnen de explosiegevaarlijk omgeving 

2. Het wordt afgeraden de antenne te vervangen door een ander 
type dan de voorgeschreven types zoals beschreven in 
handleiding DDN003MHNL. 

3. Bij montage dient te worden voorkomen dat de kabel van de 
externe antenne wordt beschadigd. Indien de kabel is 
beschadigd, dient de antenne als geheel vervangen te worden 
door een intact exemplaar. 
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Wigersma & Sikkema B.V. 

Leigraafseweg 4 

NL-6983 BP Doesburg 

The Netherlands 

TEL: +31 (0)313 – 47 19 98 

info@wigersma-sikkema.com 

www.wigersma-sikkema.com 


