
Απαρτίζεται από τα κωδικά γράμματα IK 
και ένα διψήφιο αριθμό που παίρνει τιμές 
από το 00 έως το 10. Κάθε διψήφιος 
αριθμός αντιπροσωπεύει μία ενεργειακή 
αξία του φορτίου σε Joule (J). Ο κωδικός 
IK αναφέρεται στο πλήρες περίβλημα, 
το οποίο εγγυάται την προστασία από τις 
προσκρούσεις εξωτερικών μηχανικών 
φορτίων.
Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62262 καθορίζει 
τον τρόπο τοποθέτησης των περιβλημάτων 
κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών, τις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες που θα πρέπει να 
επικρατούν, τον αριθμό των προσκρούσεων 
και τη σωστή κατανομή τους, καθώς και το 
μέγεθος, το υλικό, τις διαστάσεις, κ.λ.π. 
των διαφόρων τύπων σφυριών που είναι 
σχεδιασμένα να παράγουν τα απαραίτητα 
επίπεδα ενέργειας.

Ο βαθμός προστασίας IK καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 62262. Πρόκειται για μια διεθνή αριθμητική κατάταξη για το βαθμό 
προστασίας που παρέχουν τα περιβλήματα ηλεκτρικού εξοπλισμού από εξωτερικά μηχανικά  φορτία. 

βαθμός προστασίας
κρούση ΙΚ

Πίνακας βαθμού προστασίας IΚ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262



Ο βαθμός στεγανότητας IP καθορίζεται από 
το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60529 και ορίζει 
το επίπεδο προστασίας που προσφέρει 
το περίβλημα έναντι στην είσοδο ξένων 
αντικειμένων, όπως η σκόνη και το νερό.

Ο βαθμός στεγανότητας IP ορίζεται από 
δύο ψηφία:

Το πρώτο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 έως 6. 
Από τη μία πλευρά, ορίζει σε ποιο βαθμό 
το περίβλημα αποτρέπει την πρόσβαση σε 
επικίνδυνα μέρη, είτε παρεμποδίζοντας 
είτε περιορίζοντας την είσοδο μερών του 
σώματος (π.χ. δάχτυλο) ή αντικειμένων που 
βρίσκονται στην κατοχή ενός προσώπου 
(π.χ. κατσαβίδι). Από την άλλη πλευρά, 
διευκρινίζει σε ποιο βαθμό το περίβλημα 
προστατεύει τα ενεργά μέρη από τη σκόνη.

Το δεύτερο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 
έως 8. Προσδιορίζει σε ποιο βαθμό το 
περίβλημα προστατεύει τα αγώγιμα μέρη 
από το εισερχόμενο νερό και τις ζημιές 
που θα μπορούσε να επιφέρει.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60529 καθορίζει 
τον τρόπο τοποθέτησης των περιβλημάτων 
κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών, τις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες που θα πρέπει να 
επικρατούν, το μέγεθος και τις διαστάσεις 
των διαφόρων αντικειμένων που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, καθώς και τη σωστή 
κατανομή του νερού ή της σκόνης ώστε να 
προσομοιώσουν τις πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας.
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Πίνακας βαθμού προστασίας IΡ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60529



ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 61386, πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι 
και κατασκευασμένοι, ώστε σε κανονική χρήση η 
επίδοσή τους να είναι αξιόπιστη και χωρίς κίνδυνο για 
τον χρήστη.
Όταν συναρμολογηθούν σε ένα σύστημα σωλήνων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα πρέπει 
να παρέχουν αξιόπιστη μηχανική και όπου απαιτείται 
ηλεκτρική προστασία στους μονωμένους αγωγούς και  
τα καλώδια που περιέχουν. 
Οι σωλήνες της VIOKAR εναρμονίζονται με το πρότυπο 
ΕΝ 61386 και ταξινομούνται βάσει των μηχανικών, 
ηλεκτρικών και θερμικών τους ιδιοτήτων, καθώς και 
της συμπεριφοράς τους σε εξωτερικές επιδράσεις. 
Κάθε εναρμονισμένος σωλήνας έχει σήμανση με τον 
κωδικό ταξινόμησης, περιλαμβάνοντας τουλάχιστον τα 
τέσσερα πρώτα από τα δώδεκα συνολικά ψηφία που 
αποτελούν τον κωδικό.



Τα θερμοπλαστικά υλικά έχουν εξαιρετική 
αντίσταση σε ένα ευρύ φάσμα χημικών 
αντιδράσεων. Η αντίσταση στα χημικά είναι 
συνάρτηση τόσο της θερμοκρασίας όσο και 
της συγκέντρωσης των χημικών ενώσεων 
και υπάρχουν πολλές χημικές αντιδράσεις 
που μπορούν να αντιμετωπιστούν για 
περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών/
συγκεντρώσεων.

Οι χημικές ουσίες, που δεν επηρεάζουν συ-
νήθως τις ιδιότητες ενός θερμοπλαστικού 
προϊόντος, μπορεί να προκαλέσουν εντε-
λώς διαφορετική συμπεριφορά, κάτω 
από θερμική ή μηχανική καταπόνηση του 
προϊόντος. Η αντίσταση σε χημικά στοιχεία, 
που προκύπτει από δοκιμές εμβάπτισης, 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως είναι, σε 
θερμοπλαστικά στοιχεία προϊόντων που 
υπόκεινται σε συνεχείς ή συχνές μηχανικές 
ή/και θερμικές καταπονήσεις.

Τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα ελήφ-
θησαν από κατασκευαστές πρώτων υλών. 
Οι πληροφορίες βασίζονται σε δοκιμές 
εμβάπτισης και σε πειράματα και δεν 
αφορούν συνδυασμούς των χημικών 
ενώσεων. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει 
να γνωρίζει ότι οι πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας θα επηρεάσουν την χημική 
αντίσταση. Όταν το προϊόν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί σε ειδικές εφαρμογές, 
σε εφαρμογές με μηχανική ή θερμική 
καταπόνηση ή σε συνδυασμούς χημικών 
ουσιών, θα πρέπει να εκτελούνται 
δοκιμές, σε αντιπροσωπευτικά δείγματα 
του προϊόντος, που αναπαράγουν τις 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να 
αξιολογηθεί σωστά το προϊόν για χρήση σε 
αυτήν εφαρμογή.

Θερμοκρασία δοκιμής: 25° C

πρώτες ύλες
χημική αντίσταση




