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NORME EUROPENE GRADE DE PROTECȚIE (CODUL IP)
 În conformitate cu EN 60529

Codul de protecție internațional IP constă din două cifre (de exemplu, IP67). Prima cifră 
reprezintă rezistența la pătrunderea obiectelor solide și a prafului, exprimată între 0 și 6. 
A doua cifră reprezintă rezistența împotriva pătrunderii apei și este exprimată între 0 și 8. 
Indicii IP de protecție internaționali sunt afișați în tabelul următor

EN 61386.01
Standardul specifică cerințele și încercările ge-
nerale pentru sistemele de tuburi de protecție, 
inclusiv tuburile și fitingurile, pentru protecția și 
gestionarea conductorilor izolați și/sau a cabluri-
lor în instalațiile electrice sau în sistemele de co-
municații de până la 1000V AC și/sau 1500V DC. 
Acest standard se aplică sistemelor de tuburi de 
protecție metalice, nemetalice și din materiale 
compozite, inclusiv intrările filetate și nefiletate 
aflate la capătul sistemului. Acest Standard nu se 
aplică în cazul carcaselor și al cutiilor de joncțiu-
ne care intră în domeniul de aplicare al EN 60670.

EN 61386.21
Partea 2-1 specifică cerințele pentru sistemele de 
tuburi de protecție rigide. Tuburile rigide nu pot 
fi îndoite sau pot fi îndoite doar cu ajutorul mij-
loacelor mecanice, cu sau fără tratament special.

EN 61386.22
Partea 2-2 specifică cerințele pentru sistemele 
de tuburi pliabile. Tuburile flexibile pot fi îndoi-
te cu mâna aplicând cu forță rezonabilă, dar nu 
sunt destinate pentru îndoirea frecventă.

EN 61386-24
Standardul specifică cerințele și încercările ge-
nerale pentru sistemele de tuburi de protecție 
îngropate, inclusiv tuburile și fitingurile, pentru 
protecția și gestionarea conductorilor izolați și/
sau a cablurilor în instalațiile electrice sau în sis-
temele de comunicații.

EN 60754-1
Standardul general EN 60754 specifică metodele 
de testare a gazelor rezultate din arderea mate-
rialelor din cabluri. Partea 1 specifică aparatajul 
și procedura de determinare a cantității de gaze 
acide halogenate, altele decât acidul fluorhidric, 
care sunt degajate în timpul arderii compușilor 
pe bază de polimeri halogenați și a compușilor 
care conțin aditivi halogenați, preluate din con-
strucții de cabluri electrice sau de fibră optică.

EN 60754-2 
Partea 2 specifică aparatajul și procedura de 
determinare a caracterului potențial coroziv al 
gazelor degajate în timpul arderii materialelor 
preluate din construcții de cabluri electrice sau 
de fibră optică prin măsurarea acidității (pH) și a 
conductivității unei soluții apoase rezultate din 
gazele degajate în timpul combustiei.

EN 60670 - 1
Această parte a standardului IEC 60670 se aplică 
cutiilor, carcaselor și părților de carcase pentru 
accesorii electrice cu o tensiune nominală care 
nu depășește 1000 V AC și 1500 V DC destinate 
instalațiilor electrice fixe de uz casnic sau simila-
re, fie în interior, fie în exterior.

EN 60670-22
Această parte specifică cerințele speciale pentru 
conectarea cutiilor, a joncțiunilor și a filetelor.

EN 61034-1
Măsurarea densității fumului degajat de cabluri-
le care ard în condiții definite. Standardul conți-
ne proceduri și cerințe de testare. Testul de mă-
surare a densității fumului în timpul arderii este 
un aspect important al evaluării performanței, 
deoarece se referă la gradul de dificultate a eva-
cuării persoanelor.

ISO 22196
Metoda de testare ISO 22196 este utilizată pentru 
evaluarea activității antibacteriene a suprafețelor 
din material plastic antibacterian care ucid sau 
inhibă creșterea microorganismelor de testare. 
Standardul descrie procedura de testare pentru 
microorganismele de Staphylococcus aureus și 
E. coli. Pot fi, de asemenea, testate prin această 
metodă bacterii patogene suplimentare, cum ar 
fi Salmonella, Listeria monokitogene, Pseudomo-
nas aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae, Lactoba-
cilli, Streptococcus pyogene și Legionella.

1a cifră 
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor 
solide

a 2acifră 
Protecție împotriva pătrunderii apei

Neprotejat Neprotejat

Protejat împotriva obiectelor 
străine solide de 50 mm și mai 
mari (de exemplu atingerea 
accidentală cu mâna)

Protejat împotriva căderii picătu-
rilor de apă ce cad vertical

Protejat împotriva pulverizării 
directe cu apă până la 15° față 

de verticală

Protejat împotriva pulverizării 
directe cu apă până la 60° față 

de verticală

Protejat împotriva stropirii cu 
apă din toate direcțiile

Protejat împotriva jeturilor de 
apă la joasă presiune din toate 

direcțiile

Protejat împotriva jeturilor de 
apă la înaltă presiune din toate 

direcțiile

Protejat împotriva efectului 
de scufundare în apă între 15 

cm și 1m

Protejat împotriva scufundării în 
apă pe perioade lungi

Protejat împotriva obiectelor 
străine solide de 12,5 mm și mai 
mari (de exemplu contactul cu 
degetul)

Protejat împotriva obiectelor 
străine solide de peste 2,5 mm 
(de exemplu unelte, cabluri)

Protejat împotriva obiectelor 
străine solide de peste 1,0 mm 
(de exemplu unelte subțiri, 
cabluri de mici dimensiuni)

Protejat împotriva prafului 
(permeabil numai la particule 
vizibile)

Etanș la praf


