
ATEX industridammsugarlösningar 
och säkerhetssystem

ATEX och säkerhet



Säkerheten är en viktig komponent i Nilfisks 
filosofi vid utvecklingen av industridammsugare, 
pneumatiska transportörer och centraldammsugare.

Vi erbjuder ett omfattande och effektivt utbud 
av dammupptagningssystem för att uppfylla 
säkerhetskraven i omgivningar där det finns 
explosionsrisk (ATEX) och där damm är en verklig 
fara för hälsan och miljön.

Denna broschyr ger en översikt över tilläm- 
pningar, lagstiftning och tekniska överväganden  
för industridammsugare och erbjuder lösningar  
för proffs över hela världen.

Nilfisk finns över hela världen och har funnits i  
över 115 år.

Inledning

ATEX och säkerhet



1

Inledning ............................................................................ 1

ATEX – Explosivt damm och gas ..................................... 2
Vad är ATEX? ...................................................................... 2
Hur kan damm explodera? .................................................. 3
Hur förhindrar man damm- och gasexplosioner? ................. 4
Vilka är de vanligaste situationerna som  
kräver dammsugare som är utformade  
för att förhindra explosioner? .............................................. 5

ATEX – Lagstiftning .......................................................... 6
Lagstiftning rörande industridammsugare ........................... 6

ATEX – Nilfisk produktsortiment..................................... 8

SÄKERHETSSYSTEM – Farligt damm ............................. 10
Filtrering, separering, inneslutning och deponering ........... 11

SÄKERHETSSYSTEM – Nilfisk produktsortiment ............. 12

Innehåll



2

Den explosiva atmosfären kan innehålla lättantändliga 
gaser, dimmor eller ångor eller lättantändligt damm.  
Vid tillräcklig koncentration av dessa ämnen, kombinerat 
med luft, kan en antändningskälla orsaka explosioner. 
Nilfisk tillverkar ATEX-certifierade industridammsugare 
som används av företag som arbetar med ovanstående 
faror. Särskilt EU-direktivet 89/391/EEG (1989) om im-
plementering av åtgärder som förbättrar arbetsplatsens 
hälsa och säkerhet, hanterar risken för explosioner.

Direktiv 2009/104/EG (om de lägsta säkerhetskraven) 
befäster ytterligare konceptet för utrustningens 
lämplighet – i det här fallet industridammsugare.

Atex – explosivt damm och gaser

VAD ÄR ATEX?

ATEX är en förkortning för ”Atmosphères Explosibles”.
ATEX-direktiven och standarderna är EEC-referens för skydd mot explosionsrisken i omgivningar där det finns lättantändliga 
gaser och/eller damm.

SPECIFIK ATEX-LAGSTIFTNING

EEG-direktivet 89/391 (utöver maskindirektivet, tryckbä-
rande anordningar) ledde till två ATEX-direktiv:

1. Direktiv 99/92/EG (tidigare kallat Atex 118a eller 137) 
om minimikrav för att förbättra hälso- och säker-
hetsskyddet för arbetstagare som kan utsättas för 
explosionsrisk. Obligatoriskt från 2003-07-01. 

2. Direktiv 94/9/EG (tidigare ATEX 100a eller 95) om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för 
utrustning och säkerhetssystem som är avsedda  
för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.  
Obligatoriskt från 2003-07-01.
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Hur exploderar damm och gas?

De förhållanden som är nödvändiga för att en explosion eller eldsvåda ska inträffa är: närvaron av ett brännbart 
ämne, syre och en antändningskälla.
Det finns övre och nedre gränser för koncentrationen av bränslet (gas eller damm) i luften som avgör risken för att en 
explosion ska utlösas. Särskilt när det gäller damm spelar partikelstorleken som ökar spridningen i luften en viktig roll. 

När man använder industridammsugare finns det alltid luft, och därmed syre, närvarande och det finns även dammoln 
och eventuellt antändlig gas eller ånga. Därför finns alltid två av tre element som kan alstra en explosion närvarande: 
luft och ett brännbart material.

Nilfisk dammsugare förebygger uppkomsten av potentiellt explosiva blandningar

1. Luft

2. Effektiv  
antändningskälla

3. Brandfarligt damm
Brandfarliga gaser

VILKEN TYP AV DAMM ÄR EXPLOSIVT?

Några exempel på explosivt damm är spannmål, mjöl, stärkelse, 
socker, djurfoder, lätta metaller, kol, plast, textiler, etc. särskilt:

• Fasta partiklar som är lika med eller mindre än 500 mikro-
meter, flygande och svävande i luft. Om dammet antänds 
kan det bilda explosiva blandningar med luft vid atmosfäriskt 
tryck och normala temperaturer.  

• Antändbara flingor och fibrer som kan sväva i luften. Dessa  
är fasta partiklar, inklusive fibrer, större än 500 mikrometer. 

• Strömförande damm, med andra ord med en elektrisk 
resistivitet som är mindre än eller lika med 103 Ω·m.

Nilfisk ATEX-certifierade industridammsugare eliminerar den tredje parametern: utlösaren. 
Dammsugarna är konstruerade för att förhindra att lösa ut antändningskällor, vilket gör 
dammsugningen säkrare

VILKA TYPER AV GASER ÄR LÄTTANTÄNDLIGA?

Propan, etylen och väte är några exempel, men 
även gaser som genereras genom avdunstning av 
organiska lösningsmedel som alkoholer, kolväten, 
aceton, xylen, terpentin, smörjoljor etc.
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 DAMM

 Zon 20: En atmosfär där det ofta, kontinuerligt eller under 
långa perioder förekommer ett moln av explosivt damm  
i luften.

 Zon 21: En atmosfär där det vid normal drift är troligt att 
det kan förekomma ett moln av explosivt damm i luften.

 Zon 22: En atmosfär där det är osannolikt att ett moln av 
explosivt damm i luften skulle uppstå under normal drift, 
men om det ändå skulle inträffa, kommer det bara att 
finnas kvar under en kort period.

GASER, ÅNGOR OCH DIMMA

 Zon 0: En atmosfär där en blandning av luft och brandfar-
liga ämnen i form av gas, ånga eller dimma förekommer 
ofta, kontinuerligt eller under långa perioder.

Hur kan du förhindra damm- eller gasexplosioner?

1. DAMMSUGARENS ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Områden där det finns risk för explosion är indelade i zoner baserat på hur ofta och hur länge det explosiva ämnet 
finns i atmosfären.

 Zon 1: En atmosfär där en blandning av luft och  
brandfarliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma 
ibland sannolikt kan förekomma vid normal drift.

 Zon 2: En atmosfär där en blandning av luft och 
brandfarliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma 
sannolikt inte kommer att uppstå vid normal drift,  
men om den ändå skulle inträffa, kommer att kvarstå 
under en kort period.

ATEX-direktiven skiljer tydligt mellan ansvaret för att 
klassificera arbetszonen och klassificering av kategorier 
för maskiner, lämpliga att använda i ATEX-zoner:

1. Kunden har ansvaret för att definiera/klassifi-
cera zonen (arbetsområdet) där maskinen ska 
installeras/användas.

2. Maskintillverkaren levererar en maskin som uppfyller 
kundens krav. Ett intyg om överensstämmelse måste 
utfärdas för maskinen.

GRUPPER

Kategorierna är en del av tillämpningsgrupperna.

Grupp I: gruvor

Grupp II: alla arbeten i marknivå, utöver gruvdrift

2. DAMMSUGARENS KATEGORI

I ATEX-klassade zoner måste man använda utrustning som är godkänd för ATEX-zoner. Utrustningen klassificeras  
i användningskategorier relaterade till zonerna.

Användningszon Maskinkategori Gas/damm-suffix

0 – 20 1 G – D

1 – 21 2 eller 1 G – D

2 – 22 3, 2 eller 1 G – D

1. Alla industridammsugare omfattas av grupp II. 

2. Zonerna 0 eller 20 finns vanligtvis inuti utrustning 
och här finns vanligtvis inte någon personal.

3. Enligt beskrivningen ovan är kategorierna indelade 
i gas (G) och damm (D). Gas och damm kan även 
finnas närvarande samtidigt (G/D).
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VILKA ÄR DE VANLIGASTE SITUATIONERNA DÄR DU MÅSTE ANVÄNDA EN DAMMSUGARE SOM ÄR LÄMPLIG 
FÖR ATT FÖRHINDRA DAMM- ELLER GASEXPLOSIONER?

DAMM

Transport och/eller överföring av damm eller rengöringsar-
beten i följande sektorer: livsmedel, djurfoder, läkemedel, 
örtmediciner, vätskor, rengöringsmedel, industriellt träar-
bete, plast, färger, kemikalier, petrokemi, kraftgenerering, 
återvinning.

Hur kan du förhindra damm- eller gasexplosioner?

GAS

Petrokemi, sprit, örter, bensinstationer/bränsledistribution, 
tillverkning av färger, tvätt med lösningsmedel, kemikalier 
industri och underhåll, dagbrott/metallurgi, bioenergi.



L L

M M

 

  
  

DQD 507  Rev. 2009-09-01 Page 1 

Certificate of Compliance 
Certificate:  1865891   Master Contract:  237794 
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PRODUCTS 
 
CLASS 1618 01 - CLEANING MACHINES - For Hazardous Locations 
CLASS 1618 81 - CLEANING MACHINES - For Hazardous Locations - CERTIFIED TO U.S. STANDARDS  
 
Class I, GP D; Class II, GP E, F, G. 

• Industrial Vacuum portable cord connected Model 118EXP rated 120VAC, 1200W,60 Hz; Temp Code 
T3C (160ºC); Max ambient 40ºC  

• Industrial Vacuum portable cord connected Model 118EXPW rated 120VAC, 1200W, 60Hz; Temp Code 
T3C (160ºC); Max ambient 40ºC. 

 
 Note: Grounded attachment plug that will be installed in the field to cord end, shall be suitable for the 
hazardous area that vacuum is installed in. 

IECEx Certificate
of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres 

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.: IECEx INE 06.0003X issue No.:0

Status: Current

Date of Issue: 2006-11-24  Page 1 of 4
    

Applicant:

Electrical Apparatus: VACUUM CLEANER Ð type DIP
Optional accessory:

Type of Protection: tD

Marking: Ex tD A21 T125¡C T. amb : -5¡C to +40¡C 
Ex tD A22 T125¡C T. amb : -5¡C to +40¡C 
IP65 
T.cable : 90¡C for the motor 22kW 
IECEx INE 06.0003X

Approved for issue on behalf of the IECEx 
Certification Body:

Bernard PIQUETTE

Position: Certification Deputy Director

Signature:
(for printed version)

Date:

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full. 
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body. 
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

Certificate issued by:
INERIS 

Institut National de l'Environnement Industriel  
et des Risques 

BP n2 
Parc Technologique ALATA  
F-60550 Verneuil-En-Halatte 

France

Certificate history: 

CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx INE 06.0003X

Date of Issue: 2006-11-24 Issue No.: 0

Page 2 of 4

 Manufacturer:

 Manufacturing location(s):
CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and 
found to comply with the IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products 
covered by this certificate, was assessed and found to comply with the IECEx Quality system requirements. This 
certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme Rules, IECEx 02 and Operational Documents 
as amended.

STANDARDS:
The electrical apparatus and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified 
documents, was found to comply with the following standards: 

IEC 61241-0 : 2004
Edition: 1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 0: General 
requirements

IEC 61241-1 : 2004
Edition: 1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1: Protection by 
enclosures "tD"

This Certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those 
expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:
A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in 

Test Report:

FR/INE/ExTR06.0003/00

CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

Pagina 1 di 4Certificate of Conformity: IECEx INE 06.0003X

21/04/2011http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/bed33a5aaefaade4c12571ef005b34bb/bad97fd4...
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CERTIFIERING

ATEX-direktiven fastställer säkerhetsprinciper som ska uppfyllas av tillverkare och användare.
I Europa utfärdas standarder av European Committee for Standardization för att ge tillverkare riktlinjer för 
konstruktion och tillverkning av maskiner. Faktum är att den lägsta säkerhetsnivå som krävs enligt direktiven, 
som utfärdats i enlighet med den nya metoden, anses vara uppfylld om produkten uppfyller EN-standarderna.

LAGSTIFTNING RÖRANDE INDUSTRIDAMMSUGARE

Atex – Lagstiftning

CERTIFIERING FÖR USA, KANADA, KINA, 
AUSTRALIEN, NYA ZEELAND

Medan ATEX-direktiven gäller och tillämpas i Europa 
finns det andra liknande bestämmelser som också gäller 
för att skydda mot brand och explosion, till exempel 
IECEx och HazLoc, i andra delar av världen.

HazLoc och relevant produktcertifiering gäller för USA 
och Kanada. IECEx gäller i resten av världen: Australien, 
Nya Zeeland och Kina speciellt.

När det gäller ATEX deklareras att överensstämmelsen för utrustning för användning i zon 2 och 
22 är helt och hållet tillverkarens ansvar.
Utrustning för användning i zon 1 och 21 måste erhålla validering av riskanalysen av ett anmält 
organ (tredjepartsoberoende organ med erkänd kompetens inom Europa) för att utfärda försäkran 
om överensstämmelse.
I detta avseende har Nilfisk erhållit specifik certifiering för sina produkter*.

* Produkterna är inte konstruerade för att användas i närheten av damm i explosionsklass ST3 eller damm som anses explosivt och med en 
antändningsenergi på under 1 mJ.

PRODUKTMÄRKNING

I enlighet med ATEX-direktivet är Nilfisk dammsugare 
märkta med följande:
1. Ex II2G – Ex II2D – Ex II2GD
2. Ex II3G – Ex II3D – Ex II3GD

Atex-direktivet och EN-standarder för sektorn kräver 
att maskinens märkplåt (industridammsugare) bär 
ovanstående väldefinierade märkning, i synnerhet 
symbolen Ɛx i en gul sexkant plus en indikation för 
gruppen (II), kategori (2–3), gas eller damm (G-D)  
och annan ytterligare information som:

 · Temperaturklass T ...
 · Gasgrupp IIA–IIB ...
 · Typ av skydd (d...) om tillämpligt 
 · IP-skyddsklass ...
 · Max temp. (t.ex.: T 125 °C)
 · Övriga uppgifter enligt den specifika tillämpningen.



7

Underhåll är viktigt inte enbart för att säkerställa produktens funktionella egenskaper i tid, utan i synnerhet när det gäller 
ATEX, för att garantera säkerhetsegenskaper och operatörsskydd.

Bruksanvisningen som medföljer varje Nilfisk-modell innehåller, utöver standardunderhåll, ett lämpligt dokumenterat 
underhållsprogram för ATEX industridammsugare, för att i en var tid garantera giltigheten av den försäkran om överens-
stämmelse som utfärdats av Nilfisk.

Om detta underhåll inte utförs är försäkran om överensstämmelse som utfärdats av tillverkaren ogiltig och industridamm-
sugaren används på användarens eget ansvar.

ATEX PRODUKTUNDERHÅLL

Atex – Lagstiftning
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Nilfisk har ett brett sortiment av ATEX-certifierade industridammsugare, högeffektdammsugare, pneumatiska 
transportörer och centraldammsugare utformade att uppfylla de striktaste säkerhetsstandarderna.
Nilfisk ATEX-certifierade industridammsugare fångar upp damm, så att de inte ändrar zonens klassificering där de 
används/installeras. Om det förekommer gas fångar dammsugaren upp farligt damm, men släpper ut gasen från 
utloppet. Användaren bör därför överväga om man ska installera ledningar för att leda bort utloppet från miljön. 
Nedan hittar du en praktisk översikt över det stora utbudet av Nilfisk ATEX-certifierade produkter, ett av de mest 
kompletta sortimenten på marknaden idag: från den mobila dammsugaren till centraldammsugarsystemet.

HÖGEFFEKTDAMMSUGARE

ATEX-certifierade högeffektiva dammsugare uppfyller 
viktiga säkerhetsstandarder och har fantastisk sugeffekt.

ATEX – Nilfisk produktsortiment

INDUSTRIDAMMSUGARE

Industridammsugare är det mest flexibla och snabbaste sättet att avlägsna damm i en ATEX-miljö.

Enfas Trefas upp till 4 kW 7,5 kW trefas upp till 18,5 Tryckluft
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PNEUMATISKA TRANSPORTÖRER

Pneumatiska transportörer är  
konstruerade för att transportera  
pulver och granulat från en punkt  
till en annan, utan att ändra bland-
ningen. Dessa system används ofta  
för matning av automatiska maskiner. 
ATEX-versionerna uppfyller säkerhets-
standarderna för livsmedelsproduktion 
och kemisk/farmaceutisk industri.

CENTRALDAMMSUGARE

Centraldammsugare är den  
perfekta lösningen där det krävs  
dammsugartillämpningar på flera 
platser samtidigt, samt i stora  
miljöer som kan ha flera olika  
funktioner. ATEX-certifierade  
system är ofta det enda valet för  
storskalig industriell produktion.

ATEX – Nilfisk produktsortiment

Pneumatisk transportör (vänster) och kapselpåskjutare  
(höger) på ett läkemedelsföretag.

Centraldammsugare på ett kemiföretag: 2 dammsugarenheter, 1 filtersilo.
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Maskindirektivet 2006/42/EG anger riktlinjerna för  
säkerhetsnivåerna hos industridammsugare, som används i 
icke-ATEX-klassificerade zoner. Normativ SS-EN 60335-2-69: 

”Särskilda krav för våt-/torrdammsugare, inklusive  
el-borstar, för industriellt och kommersiellt bruk”

En produktstandard (typ C) som definierar de minimikrav 
som en industridammsugare måste uppfylla i maskindirek-
tivet och därmed vara säker. Utöver konstruktions- och 
funktionskraven omfattar dessa normer även bilaga AA 
gällande dammsugare för farligt damm: 

”Särskilda krav för dammsugare, sopsugmaskiner och 
dammsugare för uppsamling av hälsofarligt damm”
SS-EN 60335-2-69 har följande definition på farligt damm: 

DAMM: HÄLSOFARLIGT

Säkerhetssystem

”Icke radioaktivt damm, som är farligt för hälsan  
om det inandas, sväljs eller kommer i kontakt med  
huden (se även direktiv 79/831/EEG och 67/548/EEG). 
Mikroorganismer omfattas av damm som är farligt för 
hälsan. Asbest klassificeras som ett av ovanstående 
farliga damm.”

Nilfisk industridammsugare uppfyller ovanstående 
krav och erbjuder höga säkerhetsstandarder för att 
skydda användare och miljö.

Särskilt förhindrar dammfilter och damminneslut-
ning, samt avfallshanteringssystem alla former av 
nedsmutsning.
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FILTRERING, INNESLUTNING, SEPARERING, AVFALLSHANTERING

FILTRERING

Bilaga AA, som hänvisades till i föregående stycke, delar  
in dammsugare för farligt damm i tre användningsklasser:

Klass L – Damm utgör måttlig risk – Dammsugarfiltret 
fångar upp mer än 99 % av dammet som har en partikel-
storlek på mindre än 2 mikrometer 

Klass M – Damm utgör en medelrisk – Dammsugarfiltret 
fångar upp mer än 99,9 % av dammet som har en parti-
kelstorlek på mindre än 2 mikrometer

Klass H – Damm utgör en hög risk – Dammsugarfiltret 
fångar upp mer än 99,995 % av dammet som har en 
partikelstorlek på mindre än 1 mikrometer

Filtreringsegenskaperna garanteras av båda testerna som 
utförts på maskinen som helhet och tester som utförts 
på vart och ett av de installerade filtren. Ett filtereffektivi-
tetscertifikat ges ut för varje maskin i klass H.

Nilfisk testar sina industridammsugare för att kontrollera 
att de uppfyller ovanstående krav på internationella  
laboratorier (IMQ, TUV, SLG). Utöver de inledande  
testerna som görs på produkten utför dessa organ  
även regelbundna tester på Nilfisk så att produkternas 
prestanda inte ändras.

Dammklass

Lämplighet för farligt  
damm med gränsvärden  
för yrkesmässig exponering  
mg x m-3

Grad av 
penetration 
D %

L (ljusrisk) > 1 < 1

M (medelhög risk) ≥ 0,1 < 0,1

H (hög risk)

< 0,1  

inklusive cancerogent damm 

och damm kontaminerat med 

karcinogener och/eller patogener

< 0,005

Säkerhetssystem

SEPARATION

Nilfisk levererar specifika system för att utöka 
omfattningen av material som kan rengöras med 
dammsugarna även för extrema situationer, till exempel  
i närheten av vätskor, höga temperaturer, fibermaterial, 
etc., farligt damm och material som utgör en hälsorisk  
eller ATEX-klassificerade material. Hjälputrustning 
garanterar säkerhet för operatören under uppsamling  
och avfallshantering.

AVFALLSHANTERING OCH FÖRVARING

Hanteringen av farligt damm och material begränsas 
inte uteslutande till insamling utan måste även gälla 
avfallshanteringen.

Därför kan, inom syftet för ovanstående EU-direktiv,  
alla Nilfisk dammsugare utrustas med specifika engångs-
behållare eller påsar för enkel avfallshantering av det 
uppsamlade materialet. Klass H dammsugare levereras 
alltid med sådana system som krävs av standarden SS-EN 
60335-2-69.
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Säkerhetssystem

Inga säkerhetskompromisser. 

Utöver att tillverka industridammsugare , som är designade för att garantera säkerheten och förhindra risken för 
explosion och föroreningar, förser Nilfisk även sina kunder med ett stort utbud av damminneslutningslösningar.

Absoluta (HEPA eller ULPA) filter för både sug- och blåsfunktion för att fånga upp de allra minsta partiklarna,  
kassettfilter som fångar upp mycket fint damm, luftspridare som garanterar en dammfri omgivning, bag-in  
bag-out filtersystem för farliga ämnen, tömningssystem som förhindrar att operatören kommer i kontakt med  
det uppsamlade materialet, etc.

Besök webbplatsen www.nilfisk.com för en kostnadsfri tillbehörskatalog, inklusive tillval och separatorer för din 
dammsugare: du hittar den perfekta lösningen för dina specifika behov.

Uppgående absolutfilter

Kassettfilter

Nedgående HEPA-filter

Luftutloppsspridare

NILFISK PRODUKTSORTIMENT



13

Säkerhetssystem

För mer information, skicka ett e-postmeddelande till info.se@nilfisk.com  
eller besök vår webbplats www.nilfisk.se

Säkerhetspåsfilter Longopac® ”oändligt” uppsamlingssystem

Bag-In Bag-Out-filtersystem



Nilfisk AB
Box 4029 · 431 04 Mölndal
Tel. +46 31 706 73 00
info.se@nilfisk.com 
www.nilfisk.se
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