
1.6.1 IP (stopie  ochrony) 

Wed ug normy DIN 40050 dla zabezpieczenia elektrycznego, 
przy 1000 VAC i 1500 VDC.

Pierwsza cyfra  : 
odporno  na penetracj  cia

sta ych 

Druga cyfra : 
 odporno  na penetracj

cieczy 

Trzecia cyfra : 
  odporno  mechaniczna 

IP Dowód  Opis IP Próba Opis IP Próba Opis

0 Brak
zabezpieczenia

0 Brak
zabezpieczenia

0 Brak
zabezpieczenia

1
Ø52.5 mm

Cia a o wielko ci
ponad 50 mm 
(mimowolne 

dotkni cie d oni )

1
Krople padajace 

pionowo 
(kondensacja)

1   150g

      15cm

Dzia anie energii 
0.225 d uli

2
Ø12.5mm

Cia a o wielko ci
ponad 12 mm 

(dotkni cie palcem) 
2

Krople padaj ce
pod k tem 15° 2     250 gr

       15cm

Dzia anie energii 
0.375 d uli

3     Ø2.5mm

Cia a o wielko ci
ponad 2,5 mm 

(ko cówki narz dzi,
przewody) 

3
Krople padaj ce
pod k tem 60° 3     250 gr

       20cm

Dzia anie energii 
0.500 d uli

4     Ø 1 mm

Cia a o wielko ci
ponad 1mm 

(ko cówki narz dzi,
cienkie przewody) 

4 Krople padaj ce
pod dowolnym 

k tem

4     500 gr

        40cm

Dzia anie energii 
2.00 d uli

5
Zabezpieczenie

przed niszcz cym 
wp ywem kurzu  

5
Bryzgi z 

dowolnego 
kierunku

7     1,5 kg

        40cm

Dzia anie energii 
6.00 d uli

6 Zabezpieczenie
przed wnikaniem 
kurzu do wn trza

aparatu

6
Zalewanie  

z dowolnego 
kierunku

9         5 kg

        40cm

Dzia anie energii 
20.000 d uli

7
Gwa towne fale 

wody 

W przypadku elektrozaworów u ywamy tylko pierwsze dwie cyfry.  



       

1.6.2 Klasa izolacji (lub klasa temperatury) zgodnie z CEI 15-26 

Klasa izolacji Temperatura °C 

Y 90 

A 105 

E 120 

B 130 

F 155 

H 180 

200 200 

220 220 

250 250 

Podana temperatura jest temperatur  efektywn  izolacji. 

1.6.3 Obs uga

Cewki elektrozaworów przeznaczone s  do pracy ci g ej
(wspó czynnik obci enia ED 100%). 
Praca ci g a wyst puje, gdy napi cie podawane jest na cewk  w 
sposób ci g y. W specyficznych aplikacjach wyst puje
mo liwo  wykonania cewek (po konsultacji z producentem)  
do pracy nie ci g ej (np. ED50%), przy napi ciu wi kszym
ni  nominalne (zwi kszona moc). Maksymalna temperatura  
na cewce nie powinna by  przekroczona. 

PRZYK AD : 

gdzie: TP – czas za czenia, TR – czas wy czenia    
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1.6.4 Moc cewki 

Moc cewki wskazywana jest w odniesieniu do temperatury 20°C. 

Dla pr du sta ego DC jest to: 

Dla pr du zmiennego AC podawana jest moc pozorna podczas 
udaru (moment po czenia) i podczas podtrzymania. 

P [VA]= V [V] x I [A] 

W przypadku pr du zmiennego napi cie i pr d nie s  ze sob
w fazie 
K t fazowy pomi dzy pr dem i napi ciem opisywany jest przez kat 

 w trójk cie rezystancji (trzy boki przedstawiaj  : rezystancj ,
reaktancj  i impedancj  obwodu). 
Moc w jednostce Wat, dla pr du zmiennego przedstawia wzór: 

P [W] = V [V] x I [A] x wspó czynnik mocy 

wspó czynnik mocy  wspó czynnik mocy jest zawszy ni szy ni  1 

Podczas zasilania zaworu z cewk  zasilana pr dem zmiennym AC 
nast puje impulsowy skok mocy w uk adzie. W stanie ustalonym 
moc na cewce maleje. 
Dla cewki zasilanej pr dem sta ym DC moc zale y od trójk ta
rezystancji cewki i jest taka sama podczas za czenia jak i stanu 
ustalonego.
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