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• AIR-AIR PRESSURE MULTIPLIER (BOOSTER)

Marked in compliance with Directive 2014/34/EU

         II 2 GD c T6  T85°C  X  -10°C < Ta < 60°C

APPLICATION

Only use compressed air to feed the cylinders. Do not use any other gas or 
fluid. 
The cylinders are designed for use in potentially explosive atmospheres  
in zones 1 and 2 for gases and 21 and 22 for dusts, provided that the 
prescribed conditions are met. 

INSTALLATION  INSTRUCTIONS

The Boosters must only be used in the zones specified on the label.  Use in 
zones other than those specified is not recommended. 
The Boosters must be mounted and positioned, whenever possible,  in such 
a way as to ensure easy access for maintenance and cleaning purposes. 
The presence of iron oxide (rust) and light alloys (aluminium) may cause 
aluminothermal reactions in the presence of sparks: avoid the formation for 
rust (do not use corrosive tools) and dust. 
Any fittings and accessories that move relative to the booster must move at a 
peripheral speed below 1m/s to prevent overheating. 
Take great care to prevent any gas or explosive dust from entering the 
booster. Plug any ports not used by the power supply system. 
The substitution of wearied parts is admitted in certain cases. These 
operations must be done only by specialized personal. Ask always to the 
technical service. 

N.B. Performance and specification data for each product are shown in 
Metal Work’s GENERAL CATALOGUE and on the web site
www.metalwork.it. It is advisable to consult them before installing or opera-
ting the units.

Używać tylko sprężonego powietrza do zasilania produktów. 

Nie stosować innych gazów lub cieczy.

Produkty są zaprojektowane do stosowania w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem w strefie 2 dla gazów oraz 22 dla pyłów, zakładając, 

że w/w warunki są spełnione.

Wzmacniacze mogą być stosowane tylko w strefie określonej na etykiecie.  

Nie należy używać produktów w innych strefach niż określono.

Wzmacniacz należy montować i sytuować, gdy tylko jest to możliwe w taki 

sposób, by zapewnić łatwy do nich dostęp w celach utrzymania i 

konserwacji. 

Obecność tlenku żelaza (rdza) stopów lekkich (aluminium) może 

spowodować reakcje termiczne w przypadku wystąpienia iskry 

zapłonowej: unikać tworzenia się rdzy (nie używać narzędzi podatnych na 

korozję) i pyłu. 

Jakiekolwiek złącza i akcesoria, które poruszają się blisko wzmacniacza 

muszą przemieszczać się z prędkością obwodową nie większą niż 1 m/s.

Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie produktów przed 

przedostawaniem się do jego środka gazów i pyłów wybuchowych. 

Zaślepić wszystkie porty produktów, które nie są zasilane z układu 

sprężonego powietrza. 

W niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie zużytych elementów. 

Wykonywanie tych czynności zastrzeżone jest dla przeszkolonego 

personelu. W tym celu prosimy o kontakt z działem technicznym.

Uwaga:  Parametry i dane techniczne każdego produktu są przedstawione 

w KATALOGU GŁÓWNYM Metal Work oraz na stronie internetowej 

www.metalwork.it. Zaleca się zapoznanie z parametrami produktów przed 

ich montażem i uruchomieniem.
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