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EN 61386.01

A Norma especifica os requisitos gerais e tes-
te para os Sistemas de tubos, incluindo tubos e 
acessórios para tubos, para a proteção e gestão 
dos condutores isolados e/ou cabos em instala-
ções elétricas ou em sistemas de comunicação 
até 1000V CA e/ou 1500V CC. Esta Norma aplica-
se a Sistemas de tubos metálicos, não metálicos 
e compostos, incluindo entradas roscadas e não 
roscadas que terminam o sistema. Esta Norma 
não se aplica a Invólucros e Caixas de ligação que 
se encontram no âmbito de EN 60670.

EN 61386.21

A parte 2-1 especifica os requisitos dos Sistemas 
de tubos rígidos. Os tubos rígidos não podem ser 
dobrados ou dobrar apenas com a utilização de 
auxiliares mecânicos, com o sem tratamento es-
pecial.

EN 61386.22

A parte 2-2 especifica os requisitos para os Siste-
mas de tubos flexíveis. Os tubos flexíveis podem 
ser dobrados manualmente com uma força ra-
zoável, mas não se destinam a flexões frequentes.

EN 61386-24

A norma especifica os requisitos gerais e teste 
para os sistemas de tubos enterrados no solo, 
incluindo tubos e acessórios para tubos, para a 
proteção e gestão dos condutores isolados e/ou 
cabos em instalações elétricas ou em sistemas de 
comunicação.

EN 60754-1

A Norma geral EN 60754 especifica os métodos 
de teste em gases envolvidos durante a combus-
tão de materiais dos cabos. A parte 1 especifica o 
aparelho e o procedimento para a determinação 
da quantidade de gás de ácido de halogéneo, 
além do ácido fluorídrico, envolvido durante a 
combustão de compostos com base em políme-
ros halogenados e compostos que contêm adi-
tivos halogenados retirados das construções de 
cabos elétricos, óticos ou de fibra.

EN 60754-2 

A parte 2 especifica o aparelho e procedimento 
para a determinação da potencial corrosibilida-
de de gases envolvidos durante a combustão de 
materiais retirados das construções de cabos elé-
tricos, óticos ou de fibra ao medir a acidez (pH) e 
condutividade de uma solução aquosa resultante 
de gases envolvidos durante a combustão.

EN 60670 - 1

Esta parte da norma IEC aplica-se às caixas, aloja-
mentos partes da mesma para acessórios elétri-
cos com uma taxa nominal que não ultrapasse os 
1000 V de CA e 1500 V de CC destinados para a 
instalações elétricas domésticas ou semelhantes, 
seja no interior ou exterior.

EN 60670-22

Esta parte especifica os requisitos particulares 
para ligação de caixas, para junção(ões) e deriva-
ção(ões).

EN 61034-1

Medição da densidade do fumo na queima de 
cabos em condições definidas.  A norma contém 
procedimentos e requisitos de teste. O teste da 
densidade do fumo é a combustão de um aspeto 
importante da avaliação do desempenho, dado 
que se relaciona com o grau de dificuldade para a 
evacuação do pessoal.

ISO 22196

O método de teste ISO 22196 é utilizado para 
avaliar a atividade antibacteriana das superfícies 
em plástico antibacterianas na inibição e elimina-
ção do crescimento dos microrganismos de teste. 
A norma descreve o procedimento de teste para 
microrganismos Staphylococcus aureus e E.coli. 
Bactérias patogénicas adicionais como, Salmo-
nella, Listeria monokytogenes, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae, Lactobacilli, 
Streptococcus pyogenes e Legionella também 
pode ser testadas através deste método.

NORMAS EUROPEIAS NÍVEIS DE PROTEÇÃO (CÓDIGO IP) 
De acordo com EN 60529 

O código de proteção internacional IP é composto por dois dígitos (por exemplo, IP67). O 
primeiro dígito significa resistência à entrada de objetos sólidos e pós, denominado entre 0 e 
6. O segundo dígito significa resistência contra a entrada de água e é denominado entre 0 e 8. 
Os dígitos do índice de proteção internacional IP são exibidos na tabela seguinte:

IP 0X

IP 1X

IP 2X

IP 3X

IP 4X

IP 5X

IP 6X

Sem proteção

Proteção contra objetos sólidos 
estranhos de 50mm e mais ( por 
exemplo toques acidentais com 
as mãos)

Proteção contra objetos sólidos 
estranhos de 12,5mm e mais (por 
exemplo contacto com os dedos)

Proteção contra objetos sólidos 
estranhos acima de 2,5mm (por 
exemplo ferramentas, cabos)

Proteção contra objetos sólidos 
estranhos acima de 1,0mm (por 
exemplo, ferramentas estreitas, 
fios pequenos)

Proteção contra pó (permeável 
apenas para partículas visíveis)

Pó - rígido

IP X0

IP X1

IP X2

IP X3

IP X4

IP X5

IP X6

IP X7

IP X8

IP 6 71.º Dígito 
Proteção contra entrada de objetos sólidos

2.º Dígito 
Proteção contra entrada de água

Sem proteção

Proteção contra queda de 
pingos de água

Proteção contra vaporizações 
diretas de água até  

150 na vertical

Proteção contra vaporizações 
diretas de água até 600  

na vertical

Proteção contra pingos 
de água em todas as 

direções

Proteção contra jatos de 
água de baixa pressão em 

todas as direções

Proteção contra jatos de 
água de elevada pressão em 

todas as direções

Proteção contra o efeito 
de imersão em água entre 

15cm e 1m

Proteção contra longos pe-
ríodos de imersão em água




