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dowÍ nie wywo³uje zaburzeÒ
w†pracy urz¹dzenia

4 Ciecz nachlapywana na obudo-
wÍ z†dowolnej strony nie wy-
wo³uje zaburzeÒ w†pracy urz¹-
dzenia

5 Ciecz natryskiwana na obudo-
wÍ z†dowolnej strony nie wy-
wo³uje zaburzeÒ w†pracy urz¹-
dzenia

6 Ciecz nachlapywana pod
znacznym ciúnieniem na obu-
dowÍ z†dowolnej strony nie
wywo³uje zaburzeÒ w†pracy
urz¹dzenia

7 KrÛtkotrwa³e zanurzenie urz¹-
dzenia w†cieczy (czas i†ciúnie-
nie jest zestandardyzowane)
nie powoduje zaburzeÒ w†jego
pracy

8 KrÛtkotrwa³e zanurzenie urz¹-
dzenia w†cieczy (czas zanurze-
nia i†ciúnienie podlega negocja-
cj i pomiÍdzy producentem
i†odbiorc¹, ale warunki musz¹
byÊ znacznie trudniejsze niø
w†punkcie 7) nie powoduje za-
burzeÒ w†jego pracy

Innym doúÊ czÍsto spotykanym
standardem okreúlaj¹cym odpornoúÊ
obudÛw urz¹dzeÒ na zanieczyszczenia
zewnÍtrzne i†prÛby ingerencji jest NE-
MA250. W†tablicy poniøej znajduje
siÍ porÛwnanie odpornoúci obu-
dÛw†w†normach NEMA250
i†IEC60529.

NEMA250 IEC60529
1 IP10
2 IP11
3 IP54
3R IP14
3S IP54
4,4X IP56
5 IP52

6,6P IP67
12,12K IP52
13 IP54

W†tablicach poniøej zestawiono
znaczenie cyfr w†kodzie IP-xy, ktÛry
jest opisany norm¹ IEC60529.

Znaczenie cyfry x w†kodzie IP-xy,
ktÛra okreúla wspÛ³czynnik zabezpiecze-
nia przed moøliwoúci¹ penetracji wnÍt-
rza obudowy przez elementy sta³e:
Cyfra Opis
0 Niezabezpieczona
1 Zabezpieczenie przed elementa-

mi o†úrednicy 50 mm (np. rÍka)
2 Zabezpieczenie przed elemen-

tami o†úrednicy 12,5 mm (np.
palec)

3 Zabezpieczenie przed elemen-
tami o†úrednicy 2,5 mm (np.
wkrÍtak)

4 Zabezpieczenie przed elemen-
tami o†úrednicy 1,0 mm (np.
przewÛd)

5 Zabezpieczenie przed kurzem
zewnÍtrznym, ktÛry moøe
zmniejszaÊ bezpieczeÒstwo pra-
cy urz¹dzenia

6 Zabezpieczenie przed kurzem
przenikaj¹cym do wnÍtrza obu-
dowy, ktÛry moøe zmniejszaÊ
bezpieczeÒstwo pracy urz¹dze-
nia

Znaczenie cyfry y w†kodzie IP-xy,
ktÛra okreúla wspÛ³czynnik zabezpie-
czenia przed moøliwoúci¹ penetracji
wnÍtrza obudowy przez wodÍ i†inne
ciecze:
Cyfra Opis
0 Niezabezpieczona
1 Spadaj¹ce pionowo krople nie

wywo³uj¹ zaburzeÒ w†pracy
urz¹dzenia

2 Krople, ktÛre spadaj¹ pionowo
nie zaburzaj¹ pracy urz¹dzenia
odchylonego od po³oøenia ro-
boczego o†±15o

3 Ciecz napylona pod dowolnym
k¹tem (mniejszym niø 60o

w†stosunku do pionu) na obu-

Bardzo czÍsto w†naszych publikacjach o†urz¹dzeniach

stosowanych w†automatyce pojawiaj¹ siÍ informacje

o†tym, jak szczelne i†odporne na zewnÍtrzne

zabrudzenia i†ingerencje mechaniczne s¹ ich

obudowy. Uøywamy przy tym kodÛw IP, ktÛre - jak

wynika z†listÛw CzytelnikÛw - nie zawsze s¹

w³aúciwie interpretowane.

Kody IP w urządzeniach
dla automatyki


