
Keurmerken

i Armaturen met beschermingsklasse met Indoor-symbool 
volgens IEC 60417-5957 zijn uitsluitend geschikt en toegelaten 
voor gebruik in gebouwen.

s Armaturen met beschermingsklasse I moeten op een randaarde-
leiding worden aangesloten. 

S Armaturen met beschermingsklasse II hebben een isolatiebe-
veiliging, een randaardeaansluiting is niet toegestaan. a Armaturen met beschermingsklasse III zijn toegelaten voor 

gebruik met beveiligde laagspanning < 50V (rms).

IP-beschermingsgraden op basis van het tweede kencijfer

Tweede kencijfer Korte beschrijving Details over de bescherming door de behuizing

0 Onbeschermd Geen bijzondere bescherming

1 Beschermd tegen druppelend water Neerdruppelend water (loodrecht omlaagvallende druppels) mag geen schadelijke 
uitwerking hebben.

2 Beschermd tegen druppelend water beneden 15° Loodrecht omlaag vallende druppels mogen geen schadelijke uitwerking hebben als 
de behuizing tot 15° wordt gekanteld vanuit zijn beoogde gebruiksstand.

3 Beschermd tegen spatwater Spatwater mag vanuit een hellingshoek tot 60°  ten opzichte van de loodlijn geen 
schadelijke uitwerking hebben.

4 Beschermd tegen spuitend water Uit willekeurige richting tegen de behuizing gespoten water mag geen schadelijke 
uitwerking hebben.

5 Beschermd tegen waterstralen Uit willekeurige richting met een sproeier tegen de behuizing gespoten water mag 
geen schadelijke uitwerking hebben.

6 Beschermd tegen zwaar zeewaterbelasting Zware zeewaterbelasting of waterstralen onder hoge druk mogen niet in schadelijke 
hoeveelheden in de behuizing binnendringen.

7 Beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling Binnendringen van water in schadelijke hoeveelheden mag niet mogelijk zijn als de 
behuizing wordt ondergedompeld in water onder bepaalde omstandigheden voor 
wat betreft  druk en tijd.

8 Beschermd tegen onderdompeling Het apparaat is geschikt voor continue onderdompeling in water; de voorwaarden 
moeten worden aangegeven door de fabrikant. Opmerking: meestal betekent dit 
dat het apparaat volledig is afgesloten; dit kan echter bij bepaalde apparaten ook 
betekenen dat water wel binnendringt, maar geen schade veroorzaakt.

IP-beschermingsgraden op basis van het eerste kencijfer

Eerste kencijfer Korte beschrijving Korte kleine onderdelen waarbij ongerechtigheden niet in de behuizing kunnen 
binnendringen

0 Onbeschermd Geen bijzondere bescherming

1 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter  
dan 50 mm

Grote lichaamsoppervlakken, bijvoorbeeld een hand (echter geen beschermings-
maatregel tegen opzettelijke contact); vaste ongerechtigheden.

2 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter  
dan 12 mm

Vinger of dergelijk tot 80 mm lengte; 
vaste ongerechtigheden met een diameter groter dan 12 mm.

3 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter  
dan 2,5 mm

Gereedschappen, draad enz. met een diameter of dikte groter dan 2,5 mm;  
vaste ongerechtigheden met een diameter groter dan 2,5 mm.

4 Beschermd tegen vaste ongerechtigheden groter  
dan 1 mm

Draden of strips dikker dan 1 mm; vaste ongerechtigheden met een diameter  
groter dan 1 mm.

5 Beschermd tegen stof Binnendringen van stof wordt niet volledig verhinderd, maar stof dringt niet in zulke 
hoeveelheden binnen, dat de correcte werking van het bedrijfsmiddel wordt aangetast.

6 Stofdicht Geen binnendringen van stof.



Keurmerken

Informatie over keurmerken wordt meestal in algemene zin in de catalogus weergegeven. Losse artikelen kunnen probleemloos via het internet worden geverifieerd.

0 Het -symbool is het Europese veiligheidssymbool voor armaturen. De testspecificaties zijn gedefinieerd in DIN EN 60598. 
Het -symbool wordt geassocieerd met het identificatienummer van een Europees testcentrum (VDE = 10). Op deze wijze wordt gedocumen-
teerd dat de armaturen „conform de norm“, in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, zijn gebouwd en getest. 

f Alle armaturen voldoen aan de f-voorwaarden. Als een armatuur defect raakt, worden de bevestigingsvlakken niet warmer dan 180 °C. 
Ze mogen worden aangebracht op ontvlambare bouwmaterialen volgens DIN 4102 met een ontstekingstemperatuur van ten minste 200 °C 
(zoals hout). Om montagefouten te voorkomen, moeten de montage-instructies in acht worden genomen.

F Aanduiding voor warmtegeïsoleerde plafonds Armaturen mogen rechtstreeks worden afgedekt met dempingsmateriaal.

d In bedrijfsruimtes met potentieel brandgevaar als gevolg van stof en/of vezelafzettingen moeten de armaturen conform EN 60598-2-24 van 
het d-symbool zijn voorzien en ten minste voldoen aan beschermingsgraad IP50. Bij de montage moeten de montage-instructies in acht 
worden genomen.

m Armaturen met m-aanduiding zijn bestemd voor aan- en inbouw in meubels. Ze zijn zodanig gebouwd dat normaal of moeilijk ontvlambare 
materialen volgens VDE 0710 deel 14 bij uitval van de lamp niet kunnen worden ontstoken. Om montagefouten te voorkomen, moeten de 
montage-instructies in acht worden genomen.

M Armaturen met mm-aanduiding zijn bestemd voor aan- en inbouw in meubels. Ze zijn zodanig gebouwd dat materialen waarvan de ontvlam-
baarheidseigenschappen volgens VDE 0710 deel 14 niet bekend zijn bij uitval van de lamp niet kunnen worden ontstoken. Om montagefouten 
te voorkomen, moeten de montage-instructies in acht worden genomen.

IK Slagvastheid  - De IK-code als internationaal geldige classificatie volgens IEC 62262 beschrijft de weerstand van behuizingen van elektrische 
bedrijfsmiddelen tegen mechanische belasting, met name stootbelasting. De IK-klassen komen overeen met de respectieve slagenergie in 
Joule, die de behuizing op zijn minst moet kunnen weerstaan. 

IK-code slagenergie  (Joule) IK-code slagenergie  (Joule)

00 geen bescher-
ming

06 1

01 0,15 07 2
02 0,20 08 5
03 0,35 09 10
04 0,50 10 20
05 0,70

,... Armaturen met slagbestendigheidskenmerken worden door ons met een slagwerktuig in overeenstemming met IEC 60068-2-75 getest, de 
gespecificeerde Nm/J-waarde komt overeen met de mechanische sterkte volgens EN 60598-1-4.13.

9) Armaturen met dit symbool voldoen aan de richtlijnen volgens EN 60598-1 voor de bij het symbool aangegeven temperatuur. De tests worden 
uitgevoerd in overeenstemming met IEC 60695-11-5 (vlamtest met naald) en IEC 60695-2-10 (gloeidraadtest).

B Balbestendige armaturen volgens DIN 18032 deel 3 en VDE 0710 deel 13.

t Armaturen optimaal afgestemd op tennis volgens DIN 67526.

1 De 1-aanduiding wordt door de fabrikant zelf aangebracht. Hierbij bevestigt hij op basis van eigen verantwoordelijkheid de conformiteit 
met de desbetreffende EG- of EU-richtlijnen. De conformiteit met de „Laagspanningsrichtlijn“ 2006/95/EG, de „EMC-richtlijn“ 2004/108/EG 
(immuniteit, storingsemissie) en energie-efficiëntie (richtlijnen 2005/32/EG en EC 245/2009) zijn de voorwaarden voor de 1-markering voor 
onze producten.

ß?´ Met dit symbool wordt de geschiktheid van armaturen voor beeldschermwerkplekken op basis van DIN EN 12464-1 aangegeven. Het aantal 
graden betekent dat boven deze hoek de rondom-luminantie op alle lichtniveaus bepaalde grenzen niet overschrijdt. Afhankelijk van de kwali-
teit van het scherm en de schermweergave voorziet deze norm in verschillende grenswaarden.

` De armaturen voldoen aan de grenswaarde &lt;= 19 conform verblindingsevaluatiemethode UGR. Als basis voor de evaluatie dienen de om-
standigheden in de zogenaamde standaardkamer met de kijkrichtingen dwars op en in de lengterichting van de armatuur.

o Ready for IoT - armaturen met geïntegreerde DALI- of DALI2-driver stellen extra apparaatgegevens ter beschikking voor verder gebruik in het 
Internet of Things (IoT). Voor het registreren, evalueren en overdragen van deze gegevens is een geschikte systeembesturing vereist.

� De armaturen zijn in principe geschikt om te worden gebruikt bij IFS vers. 6 en/of BRC Global Standard Food vers. 6-gecertificeerde bedrijven 
in de voedings- en drankenindustrie. 

+ De armaturen zijn voorzien van tunable white-techniek en maken, in combinatie met een bijbehorende regeling, een dynamisch verloop van 
lichtkleur en verlichtingsniveau mogelijk. Als daglichtsimulatie geschikt voor biologisch werkzaam licht (Human Centric Lighting).

% Armaturen met deze markering zijn door het Fraunhofer Instituut IPA getest en gecertificeerd voor gebruik in cleanrooms met betrekking tot 
de emissie van deeltjes en kolonievormende eenheden (CFU).

& Armaturen met deze markering zijn op basis van de bevindingen met geteste armaturen % ontwikkeld, maar niet specifiek gecertificeerd 
door het Fraunhofer Instituut IPA.


