Ευρωπαϊκά πρότυπα

Βαθμός στεγανότητας (IP)
Βάσει προτύπου EN 60529

EN 61386.01
Το συγκεκριμένο βασικό πρότυπο προδιαγράφει
τις απαιτήσεις και δοκιμές για συστήματα σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων και
των εξαρτημάτων σωλήνων, για την προστασία και
τη διευθέτηση μονωμένων αγωγών ή/και καλωδίων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ή σε συστήματα
επικοινωνίας μέχρι 1000V εναλλασσόμενης τάσης
ή/και 1500V συνεχούς τάσης. Το πρότυπο εφαρμόζεται σε μεταλλικά, μη μεταλλικά και σύνθετα
συστήματα σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων και
κοχλιοτετμημένων ή μη κοχλιοτετμημένων εισόδων, οι οποίες τερματίζουν το σύστημα. Το πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε περιβλήματα και συνδετικά κουτιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΕΝ 60670.
EN 61386.21
Το μέρος 2-1 προδιαγράφει τις ειδικές απαιτήσεις
για συστήματα άκαμπτων σωλήνων. Ως άκαμπτος
σωλήνας ορίζεται ο σωλήνας ο οποίος δεν μπορεί να καμφθεί, ή μπορεί να καμφθεί μόνο με τη
βοήθεια μηχανικών μέσων και με ειδική ή χωρίς
ειδική κατεργασία.
EN 61386.22
Το μέρος 2-2 προδιαγράφει τις ειδικές απαιτήσεις για συστήματα διαμορφώσιμων σωλήνων.
Ως διαμορφώσιμος ορίζεται ο σωλήνας ο οποίος
μπορεί να καμφθεί με το χέρι με την εφαρμογή
συνηθισμένης δύναμης και που δεν προορίζεται
για συχνή κάμψη.
EN 61386-24
Το πρότυπο αυτό προδιαγράφει τις απαιτήσεις και
δοκιμές που απαιτούνται για συστήματα σωλήνων
για υπόγεια δίκτυα, περιλαμβανομένων σωλήνων
και εξαρτημάτων σωλήνων για την προστασία και
τη διευθέτηση μονωμένων αγωγών ή/και καλωδίων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε συστήματα
επικοινωνίας.
ΕΝ 60754-1
Το γενικό πρότυπο EN 60754 καθορίζει τις
μεθόδους δοκιμής σε αέρια που προκλήθηκαν
κατά την καύση υλικών από καλώδια. Το Μέρος
1 προδιαγράφει τις διαδικασίες για τον καθορισμό
της ποσότητας των αλογονούχων οξέων, εκτός
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από το υδροφθορικό οξύ, που εκλύονται κατά
την καύση των ενώσεων με βάση τα αλογονούχα
πολυμερή και αυτών που περιέχουν αλογονούχα
πρόσθετα που προέρχονται από καλώδια.
EN 60754-2
Το Μέρος 2 προδιαγράφει τις διαδικασίες για τον
καθορισμό του βαθμού διάβρωσης των αερίων που
εκλύονται κατά την καύση υλικών από καλώδια
με μέτρηση του (ph) και της αγωγιμότητας ενός
υδατικού διαλύματος που προκύπτει από τα αέρια
που εκλύονται κατά την καύση.
EN 60670 - 1
Το Πρότυπο εφαρμόζεται σε κουτιά ή μέρη κουτιών ως παρελκόμενα εντός ονομαστικής τάσης
που δεν ξεπερνά τα 1000V AC και 1500V DC, προορισμένα για οικιακές ή παρεμφερείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εσωτερικά ή εξωτερικά των
κτιρίων.
EN 60670-22
Το μέρος 2-2 του προτύπου EN 60670 προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για κουτιά διακλάδωσης
και περιβλήματα.
EN 61034-1
Το πρότυπο αυτό μετράει την πυκνότητα του καπνού που εκλύεται από την καύση των καλωδίων
που καίγονται κάτω από καθορισμένες συνθήκες.
Το πρότυπο περιέχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής
δοκιμών. Η πυκνότητα του εκλυόμενου καπνού,
μετά την καύση, έχει άμεσο αντίκτυπο στον βαθμό
δυσκολίας της εκκένωσης ενός κλειστού χώρου.
ISO 22196
Το πρότυπο ISO 22196-2007 ελέγχει την αντιβακτηριακή δράση των αντιβακτηριακών πλαστικών
επιφανειών εξουδετερώνοντας ή αναστέλλοντας
την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Το πρότυπο
περιγράφει τη διαδικασία δοκιμής για τους μικροοργανισμούς E.coli και σταφυλόκοκκο. Άλλα
παθογόνα βακτήρια που μπορούν να ελεγχθούν
με τη συγκεκριμένη δοκιμή είναι η σαλμονέλα,
η ψευδομονάδα, η κλεψιέλα, ο στρεπτόκοκκος, ο
λακτοβάκιλος και η λεγιονέλλα.

Ο δείκτης στεγανότητας IP αποτελείται από δύο ψηφία (π.χ. IP67). Το πρώτο ψηφίο δηλώνει
την αντίσταση έναντι της εισδοχής στερεών αντικειμένων και σκόνης και εκφράζεται σε τιμές
από 0 έως 6. Το δεύτερο ψηφίο δηλώνει την αντίσταση έναντι της εισροής νερού και εκφράζεται σε τιμές από 0 έως 8. Η επεξήγηση των ψηφίων του δείκτη στεγανότητας IP παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
1ο Ψηφίο
Προστασία έναντι εισροής στερεών
αντικειμένων και σκόνης

IP 6 7

2ο Ψηφίο
Προστασία έναντι εισροής νερού

Καμία προστασία

IP X0

Προστασία από κάθετη
πτώση σταγόνων νερού

IP X1

Προστασία από στερεά σώματα
μεγαλύτερα από 12,5mm
(π.χ. επαφή με το δάχτυλο)

Προστασία από πτώση σταγόνων
νερού υπό γωνία έως 15 μοίρες
από τον κατακόρυφο άξονα

IP X2

IP 3X

Προστασία από στερεά σώματα
μεγαλύτερα από 2,5mm
(π.χ. εργαλεία, καλώδια)

Προστασία από πτώση σταγόνων
νερού υπό γωνία έως 60 μοίρες
από τον κατακόρυφο άξονα

IP X3

IP 4X

Προστασία από στερεά σώματα
μεγαλύτερα από 1,0mm (π.χ.
λεπτά εργαλεία, μικρά σύρματα)

Προστασία από κάθετη
πτώση νερού από όλες
τις κατευθύνσεις

IP X4

IP 5X

Προστασία από τη σκόνη
(διαπερατή μόνο από ορατά
σωματίδια)

Προστασία από ρίψη νερού
υπό πίεση από όλες τις
κατευθύνσεις

IP X5

IP 6X

Απόλυτη προστασία από
τη σκόνη

Προστασία από ρίψη νερού
υπό πίεση ισοδύναμη με
θαλάσσια κύματα

IP X6

Προστασία από επιρροές
βύθισης μεταξύ
15cm και 1m

IP X7

Προστασία από επιρροές
βύθισης διάρκειας, σε
καθορισμένες συνθήκες

IP X8

IP 0X

Καμία προστασία

IP 1X

Προστασία από στερεά σώματα
μεγαλύτερα από 50mm
(π.χ. ακούσια επαφή με το χέρι)

IP 2X

