
Klasy ochronności 

i Oprawy ze znakiem Indoor wg IEC 60417-5957 przezna-
czone i dopuszczone są tylko do użytku wnętrzowego. s Oprawy o klasie ochronności I muszą być podłączone do prze-

wodu ochronnego. 

S Oprawy o klasie ochronności II są zaopatrzone w izolację 
ochronną, połączenie z przewodem ochronnym nie jest 
dozwolone. 

a Oprawy o klasie ochronności III są dopuszczone tylko do zasila-
nia napięciem bardzo niskim < 50 V (wartość skuteczna).

Stopnie ochrony IP wg drugiej cyfry charakterystycznej

Druga cyfra cha-
rakterystyczna

Krótki opis Szczegółowy opis ochrony zapewnianej przez obudowę

0 Bez ochrony Brak szczególnej ochrony.

1 Ochrona przed padającymi kroplami wody Padające pionowo krople wody nie powodują żadnych szkód.

2 Ochrona przed padającymi kroplami wody pod kątem do 
15°

Padające pionowo krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od 
wyznaczonego położenia roboczego nie powodują żadnych szkód.

3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą Natryskiwanie wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu nie powoduje żadnych 
szkód. 

4 Ochrona przed bryzgami wody Bryzgi wodą z dowolnego kierunku nie powodują żadnych szkód.

5 Ochrona przed strugą wody Kierowanie strumienia wody z dyszy z dowolnego kierunku nie powoduje żadnych 
szkód.

6 Ochrona przed polewaniem silną strugą wody Przy polewaniu silnymi strugami lub strumieniem wody pod ciśnieniem woda nie 
może wniknąć do obudowy w szkodliwej ilości.

7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w 
wodzie

Przy zanurzeniu obudowy w wodzie z zachowaniem określonych warunków doty-
czących ciśnienia i czasu nie może do obudowy wniknąć woda w szkodliwej ilości.

8 Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie Urządzenie jest zdatne do ciągłego zanurzenia w wodzie; warunki muszą zostać 
określone przez producenta Uwaga: zazwyczaj oznacza to, że urządzenie jest całko-
wicie uszczelnione, ale w przypadku niektórych urządzeń może oznaczać, że woda 
wprawdzie wnika do wnętrza, ale nie wyrządza żadnych szkód.

Stopnie ochrony IP wg pierwszej cyfry charakterystycznej

Pierwsza cyfra 
charakterystyczna

Krótki opis Krótki opis ciał obcych, które nie mogą się przedostać do obudowy

0 Bez ochrony Brak szczególnej ochrony.

1 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy więk-
szej niż 50 mm

Duże części ciała, np. dłoń (jednak bez ochrony przed 
umyślnym dotknięciem); twarde ciała obce.

2 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy więk-
szej niż 12 mm

Palec lub podobne przedmioty do 80 mm długości. 
Twarde ciała obce o średnicy powyżej 12 mm.

3 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy więk-
szej niż 2,5 mm

Narzędzia, druty itp. o średnicy lub grubości powyżej 2,5 mm; twarde ciała obce o 
średnicy powyżej 2,5 mm.

4 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy więk-
szej niż 1 mm

Druty lub paski o grubości powyżej 1 mm; twarde ciała obce o średnicy większej niż 
1 mm.

5 Ochrona przed pyłem Brak całkowitej ochrony przed wnikaniem pyłu, ale ilość wnikającego pyłu jest ogra-
niczona do poziomu nieszkodliwego dla poprawnego działania urządzenia.

6 Ochrona pyłoszczelna Ochrona przed wnikaniem pyłu.



Znak jakości

Informacje o znakach jakości podawane są zazwyczaj w katalogu w sposób uogólniony. W Internecie można bez problemu przeprowadzić weryfikację na pozio-
mie artykułu.

0 Znak -jest europejskim znakiem bezpieczeństwa opraw. Warunki badania określone są w normie DIN EN 60598 
Znak -nadawany jest wraz z numerem identyfikacyjnym europejskiego urzędu certyfikującego (VDE = 10). Stanowi to dowód na to, że opra-
wy spełniają wymagania norm, czyli zostały skonstruowane i przebadane zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE. 

f Wszystkie oprawy spełniają wymagania znaku f. W razie zwarcia w oprawie do powierzchni montażowej nie jest przekazywana temperatura 
wyższa niż 180°C. Mogą być montowane na trudnopalnych materiałach budowlanych spełniających wymagania normy DIN 4102 o temperatu-
rze zapłonu co najmniej 200°C (np. drewnie). Montaż musi zostać przeprowadzony ściśle według instrukcji, aby uniknąć błędów.

F Oznaczenie dotyczące sufitów z termoizolacją. Oprawy mogą być bezpośrednio przykrywane materiałem izolacyjnym.

d W zakładach produkcyjnych, gdzie wskutek osadów z pyłu lub włókiem występuje zagrożenie pożarowe, zgodnie z normą EN 60598-2-24 mu-
szą być stosowane oprawy ze znakiem d,które spełniają wymagania stopnia ochrony co najmniej IP50. Montaż musi zostać przeprowadzony 
ściśle według instrukcji.

m Oprawy ze znakiem m przeznaczone są do zabudowy i nabudowy w meblach. Skonstruowane są w taki sposób, aby w razie zwarcia oprawy 
nie doszło do zapalenia materiału palnego lub trudnopalnego w rozumieniu VDE 0710, część 14. Montaż musi zostać przeprowadzony ściśle 
według instrukcji, aby nie popełnić błędu.

M Oprawy ze znakiem mm przeznaczone są do zabudowy i nabudowy w meblach. Zbudowane są w taki sposób, aby w razie zwarcia oprawy nie 
doszło do zapalenia materiału, którego właściwości palne w rozumieniu VDE 0710, część 14, nie są znane. Montaż musi zostać przeprowa-
dzony ściśle według instrukcji, aby nie popełnić błędu.

IK Udaroodporność - Kod IK-Code będący międzynarodową klasyfikacją zgodną z&nbsp;normą IEC 62262 opisuje odporność obudów sprzętu 
elektrycznego na obciążenia mechaniczne, w&nbsp;szczególności na udary. Klasy IK odpowiadają minimalnej energii udaru wyrażonej 
w&nbsp;dżulach, którą musi wytrzymać obudowa. 

Kod IK Energia udaru (dżul) Kod IK Energia udaru (dżul) 

00 Brak ochrony 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

,... Oprawy ze wskazaniem udaroodporności badane są przez nas przy użyciu twardościomierza zgodnie z normą IEC 60068-2-75, podana war-
tość Nm/J odpowiada wytrzymałości mechanicznej w rozumieniu EN 60598-1-4.13.

9) Oprawy z tym znakiem spełniają wymagania normy EN 60598-1 do temperatury podanej przy znaku. Badania wykonywane są zgodnie z IEC 
60695-11-5 (badanie palnikiem igłowym) lub IEC 60695-2-10 (badanie rozżarzonym drutem).

B Oprawy odporne na uderzenie piłką wg DIN 18032, część 3, i VDE 0710, część 13.

t Oprawy przystosowane do oświetlenia kortów tenisowych wg DIN 67526.

1 Znak 1 nadawany jest przez samego producenta. Oświadcza on w ten sposób na własną odpowiedzialność, że zapewniona jest zgodność 
ze stosownymi dyrektywami WE lub UE. Zgodność z dyrektywą „niskonapięciową” 2006/95/WE, dyrektywą „EMC” 2004/108/WE (odporność 
na zakłócenia, działanie zakłócające) oraz efektywność energetyczna (dyrektywy 2005/32/WE i WE 245/2009) są warunkami minimalnymi 
nadawania znaku 1 naszym produktom.

ß?´ Symbol ten oznacza zdatność opraw do oświetlenia stanowisk pracy z monitorem zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Liczba stopni oznacza, 
że dookólna luminancja na wszystkich poziomach oprawy powyżej tego kąta nie przekracza pewnej wartości granicznej. Norma przewiduje 
różne wartości graniczne zależnie od jakości i ustawień monitora.

` Oprawy UGR 19 zgodnie z&nbsp;metodą oceny oślepiania UGR uzyskują wartość graniczną &lt;= 19. Podstawę oceny stanowią warunki tak 
zwanego pomieszczenia standardowego z&nbsp;kierunkiem patrzenia prostopadle względem oprawy i&nbsp;wzdłuż oprawy.

o Oprawy Ready for IoT ze zintegrowanym sterownikiem DALI lub DALI2 udostępniają dodatkowe dane sprzętu, które mogą być dalej wyko-
rzystywane w&nbsp;Internecie Rzeczy (Internet of Things – (IoT). Do rejestrowania, analizy i&nbsp;przesyłania tych danych niezbędne jest 
odpowiednie sterowanie instalacją.

� Oprawy zdatne są generalnie do montażu w zakładach przetwórstwa spożywczego z certyfikatem IFS w wersji 6 i/lub BRC Global Standard 
Food w wersji 6. 

+ Oprawy wyposażone są w technikę tunable white i w połączeniu z odpowiednim sterownikiem umożliwiają dynamiczne zmiany barwy światła 
i poziomu oświetlenia. Poprzez symulację dziennego cyklu świetlnego ma to działanie zgodne z zegarem biologicznym człowieka (Human 
Centric Lighting).

% Oprawy z tym znakiem przebadane zostały w Instytucie Fraunhofera IPA pod kątem emisji cząsteczek i jednostek tworzących kolonię (CFU) 
oraz zostały dopuszczone do użytku w pomieszczeniach czystych.

& Oprawy z tym znakiem zostały zaprojektowane zgodnie z rozwiązaniami pochodzącymi z przebadanych opraw %, ale nie były oddzielnie 
certyfikowane przez Instytut Fraunhofera IPA.


