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Środki Ochrony Indywidualnej chroni ące przed działaniem łuku elektrycznego  
 
Historia  
 
Na wstępie chcemy wyjaśnić i wyraźnie podkreślić, że opisane tu ŚOI nie chronią przed elektrycznością np. przed porażeniem prądem, lecz chronią przed oddziaływaniem łuku 
elektrycznego, jak też wskazuje tytuł. Jak wiadomo występuje on przy krótkim spięciu (zwarciu) i związany jest z wysoką temperaturą, odpryskami ciekłego metalu i wysokim ciśnieniem. 
Jeszcze kilka lat temu nie istniały normy badań i wymagań dotyczące tego typu ŚOI. Ponieważ jednak ze strony łuku elektrycznego od zawsze istniały zagrożenia, już wcześniej 
użytkownicy testowali w praktyce różnego typu rozwiązania w celu znalezienia odpowiedniej odzieży ochronnej. W międzyczasie opracowano metody badawcze i wymagania, które ujęto 
w normach europejskich lub w normach międzynarodowych.    
 
 1978 - 1987 
 
 
Już w latach siedemdziesiątych ALWIT 
opracował środki ochrony indywidualnej 
(ŚOI) chroniące przed skutkami łuku 
elektrycznego dla szwajcarskich zakładów 
elektrycznych.  
Towarzyszyły temu liczne próby z różnymi 
modelami ubrań o różnorodnych układach 
materiałowych.  
 
Szereg podobnych testów wykonaliśmy  
w 1987 roku w Laboratorium Techniki 
Wysokich Napięć na Uniwersytecie  
w Bremen, na zlecenie Miejskich Zakładów 
w Bremen, które dały niemalże identyczne 
rezultaty jak testy w Szwajcarii.  W obu 
przypadkach najwyżej oceniono wzór 
płaszcza wykonanego z dwóch warstw 
tkaniny Nomex®.  
 
W testach uwzględniono następujące 
parametry badawcze: 
                                                      CH     HB 
Czas oddziaływania łuku   [s]        2          2 

Natężenie prądu   I           [kA]     15-35   8.7 

Napięcie łuku elektr.  U     [V]  270-450  440 

 

 

 

1995 
 
 
Trzecią serię badań na podstawie 
przeprowadzonej przez siebie analizy 
ryzyka zlecił Du Pont w Niemczech,  
na trzywarstwowym ubraniu ochronnym, 
które przeprowadzono w Instytucie 
Wysokich Napięć AEG w Kassel   
z uwzględnieniem następujących 
parametrów:   

Czas trwania zwarcia tst [s]           0,5 – 0,8 

Prąd zmienny  
zwarcia         Is [kA]      38,1 – 42,7 

Prąd w stanie zwarcia 
udarowego                  Isp  [kA]         88 – 89  

Napięcie łuku elektr.   Ut    [V]    424 
 
W żadnym z przeprowadzonych testów 
ubrania trzywarstwowego nie wystąpiły 
uszkodzenia fantomu.  

 

 

 

 

 
 
 

CLC TS 50354 (ENV 50354) 
IEC 61482-1-2 
 
Badanie wg. Dyrektywy 686/89/WE według 
CLC TS 50354, czyli tzw. „test w komorze 
probierczej“ (Box Test), zostało 
umiędzynarodowione przez włączenie  
do normy IEC 61482-1-2.  

Podczas gdy badanie CLC TS 50354 
ograniczało się do stwierdzenia zniszczenia 
materiału bądź ubrania, w IEC 61482-1-2 
uwzględniono pomiar kalorymetryczny 
przepływu cieplnego.     

Badanie według CLC TS 50354 lub IEC 
61482-1-2 przeznaczone jest raczej do 
zakresu niskonapięciowego i wyróżnia się 
dwie klasy: 

klasa 1 

Prąd zmienny   
zwarcia          Is           [kA]         4 
Energia łuku el. Warc      [kJ]             158 

Bezpośrednia ukierunkowana energia 
wyładowania  Eio      [cal/cm²]           3,2 

klasa 2 
Prąd zmienny   
zwarcia         Is           [kA]         7 

Energia łuku  Warc       [kJ]              318 

Bezpośrednia ukierunkowana energia 
wyładowania  Eio       [cal/cm²]        10,1 

IEC 61482-1-1 
 
 
Metoda IEC 61482-1-1 jest porównywalna  
z amerykańską metodą ASTM F1959-05  
i nie bada w zamkniętej przestrzeni (test   
w komorze probierczej), lecz na otwartym 
łuku. Jest bardziej zbliżona do warunków 
rzeczywistych niż badanie wg. IEC 61482-
1-2 (CLC TS 50354) i jednocześnie 
obejmuje zakres średniego napięcia   

W badaniu wg IEC 61482-1-1 stwierdzana 
jest ilość energii, która nie powoduje 
jeszcze poparzeń 2 stopnia. Im wyższa jest 
stwierdzona wartość ATPV (Arc Thermal 
Performance Value), tym większe jest 
działanie ochronne ubrania  

Oprócz tego HAF (współczynnik tłumienia 
ciepła) określa w procentach izolację 
cieplną. 

Parametry testu  

Odstęp między elektrodami     [cm]    30  

Odległość do próbki         [cm]    30  

Prąd zmienny   
zwarcia                               [kA]      8  

Czas oddziaływania łuku          [s]  zmienny 
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Środki Ochrony Indywidualnej chroni ące przed działaniem łuku elektrycznego  
 
 
IEC 61482-2 
 
Poniżej wymienione są kolejne wymagania stawiane odzieży ochronnej przeznaczonej  
do ochrony przed łukiem elektrycznym, które obowiązują zarówno w przypadku badania  
wg IEC 61482-1-1 jak również IEC 61482-1-2. 
 
Zmiany wymiarów (kurczliwość)  ISO 5077 wzdłużna/poprzeczna ≤ 3% 

Współczynnik rozprzestrzeniania płomienia ISO 14116   Index 3*  
 

- W żadnej z badanych próbek, ani górna, ani pionowa krawędź nie może być 
dosięgnięta przez najniższą część płomienia. 

- Przy żadnej próbce nie są dopuszczalne palące się drobne cząstki (odpryski). 
- Po wygaszeniu płomienia żar ze zwęglonej powierzchni nie może 

rozprzestrzenić się na nieuszkodzona warstwę.  
- Na próbce nie może powstać dziura. 
- Czas wyżarzania każdej pojedynczej próbki nie może przekroczyć 2 s.  

 
* To wymaganie dotyczy jednowarstwowych ŚOI, jak również warstwy zewnętrznej 
i wewnętrznej wielowarstwowych ŚOI.  Warstwy pośrednie ubrań o wielowarstwowej 
budowie muszą przynajmniej spełniać wymagania Indexu 1 ISO 14116 (EN 533). 

 
- W żadnej z badanych próbek, ani górna, ani pionowa krawędź nie może być 

dosięgnięta przez najniższą część płomienia. 
- W żadnej próbce nie są dopuszczalne palące się drobne cząstki ( odpryski). 

Po wygaszeniu płomienia na zwęglonej powierzchni żar nie może 
 rozprzestrzenić się na nieuszkodzona warstwę 
 
Odporność na dalsze rozdzieranie  

   ISO 4674-1 B >220 g/m²   20 N 
      >150≤220 g/m²   12 N 

Odporność na rozciąganie  ISO 13934-1        >220 g/m² 400 N 
      >150≤220 g/m² 250 N 

Odporność na rozerwanie   ISO 13938-2   200 kPa 
(dzianego materiału zewnętrznego) 

 

 

 

DOBÓR   

Podstawą doboru odpowiednich ŚOI (środków ochrony indywidualnej) jest analiza ryzyka. 
Jednak przed podjęciem obiektywnej decyzji mogą pojawić się subiektywne czynniki 
takie jak:    

Dobór koloru  

Przy wyborze koloru należy uwzględnić, że Nomex® jest barwiony w różny sposób.  

Farbowanie włókna dokonywane już na etapie przędzy skutkuje lepszą odpornością  
na działanie światła. Ten sposób barwienia jest droższy i wymaga z reguły zamawiania 
większych ilości minimalnych każdego koloru, chyba że dotyczy to popularnego koloru, 
który jednocześnie zamawiany jest przez wielu odbiorców. Jeśli tak nie jest, należy się 
liczyć z dłuższym terminem dostawy. ŚOI, które mają spełniać wymagania NQP 
(NOMEX® Quality Programme) muszą być farbowane na etapie włókna. 

Trwałość koloru w przypadku barwienia materiału jest zróżnicowana w zależności  
od koloru, ale z reguły jest wystarczająca. Farbowany materiał Nomex® jest tańszy  
i terminy dostaw są krótsze nawet przy mniejszych ilościach.   

 

Analiza zagrożeń nie powinna się jednak ograniczać jedynie do działania ochronnego, 
ale również należy uwzględniać takie aspekty jak komfort użytkowania. 

Wielowarstwowe ubranie ochronne obniża jednak komfort użytkowania. Z tego względu 
powinny być preferowane takie układy odzieżowe, które pozwalają na szybkie i łatwe 
zakładanie i są używane tylko podczas zagrożenia, w odróżnieniu od odzieży noszonej 
przez całą zmianę. To, dlatego ALWIT we współpracy ze swoimi klientami wprowadził 
model płaszcza ochronnego, który jest używany tylko przy pracach o dużym stopniu 
potencjalnego zagrożenia i zakładany na cieńsze ubranie ochronne. Dzięki temu elektryk 
nie musi nosić wielowarstwowego ubrania przez cały czas swojej pracy.  

Jeśli wybór płaszcza nie jest odpowiedni z uwagi na charakter wykonywanych czynności 
to w jego miejsce możemy zaproponować np. ubranie ochronne, które przynajmniej   
w części przedniej i w obrębie rękawów musi być wielowarstwowe. W tym wypadku 
można także zrezygnować z noszenia getrów, oraz można zastąpić kaptur odpowiednią 
osłoną twarzy. Jeśli ŚOI w części przedniej posiada wyższą ochronę niż w tylnej to całe 
ubranie musi być oznakowane jak ubranie o niższych parametrach ochronnych.  

Z* = numer koloru 

1            3           4            8   
     ecru              pomarańczowy                 niebieski                        granatowy        
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Inną opcją jest zasada ubierania na tzw. cebulkę. Oprócz opisanych wcześniej ubrań 
wielowarstwowych można zastosować koszulę lub koszulkę polo w kombinacji z jedno- 
lub dwuwarstwowym ubraniem wierzchnim. Taki układ odzieżowy może zapewnić 
większy lub nawet najwyższy poziom ochrony.   

Z pewnością takie rozwiązanie jest optymalne, jeśli chodzi o komfort użytkowania, 
ponieważ pozwala na wygodne używanie ubrania w czasie całej zmiany. Jeśli analiza 
ryzyka na to pozwala, to w lecie użytkownik będzie mógł pracować tylko w koszulce polo, 
a kurtkę (lub płaszcz ochronny) zakładać tylko w przypadku sytuacji zagrożenia. Zimą 
natomiast będzie nosił cały czas kompletne ubranie, czyli koszulkę + kurtkę (lub płaszcz). 

 

Kolory koszulek polo  

 

Koszulki polo w kolorze „marine“ są dostępne w krótkich terminach, nawet dla małych 
ilości. Inne kolory mogą być związane z dłuższym czasem realizacji, lub większą 
wymaganą minimalną ilością zamówienia. 

 

 

 

 

 

 
 

Wartości ochronne Środków Ochrony Indywidualnej złożonych z różnych materiałów  
lub układów materiałowych prezentuje tabela (na podstawie NFPA 70E) :  
 

 

Kategoria 
 

Rodzaj ŚOI 
(Liczba warstw ubrania) 

Minimalna 
wymagana 

ochrona ŚOI 
przed łukiem w 

cal/cm² 

1 niepalna koszula i spodnie lub ubranie, (1 warstwa), osłona 
twarzy/osłona głowy  + bielizna z naturalnego materiału 

4 

 

2 niepalna koszula i spodnie lub ubranie, (1 lub 2 warstwy), osłona 
twarzy/osłona głowy  z kominiarką niepalną 

8 

3 niepalna koszula i spodnie lub ubranie plus ubranie /płaszcz lub 
dwa ubrania /płaszcze (2 lub 3 warstwy), kaptur łukochronny 

25 

 

4 niepalna koszula i spodnie lub ubranie plus wielowarstwowe 
ubranie /płaszcz łukochronne (3 lub więcej warstw), kaptur 
łukochronny  

40 

 

Sposoby doboru, użytkowania i konserwacji zawarte są w  CEN/TR 14560.  

 

Poniżej znajduje się zestawienie układów materiałowych (i ich ATPV) wykorzystywanych 
do produkcji naszych ŚOI chroniących przed łukiem elektrycznym:    

 

materiał ilo ść warstw  
 

gramatura  
w g/m² 

ATPV 

Nomex® Comfort 3 3 x 265 52,3 

Nomex® Comfort 2 2 x 265  22,3 

Nomex® Comfort 2 265 + 190 18,5 

Nomex® Comfort 1 265 9,6 

 

 
DuPont™ i Nomex® są zarejestrowanymi znakami towarowymi  
E. I. du Pont de Nemours and Company lub spółek zależnych.  
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Zastosowanie  
 
Przyłączanie, rozłączanie, uziemianie i zwieranie to prace, które wykonywane są tylko 
sporadycznie.   

Zaletą płaszcza ochronnego dla elektryków w stosunku do ubrania obok jego 
lepszych właściwości ergonomicznych jest to, że w wymienionych wyżej sytuacjach 
może być nakładany na ubranie robocze lub ochronne.  Należy przy tym zwracać 
uwagę, aby w trakcie używania płaszcza kołnierz był zawsze postawiony i zapięty  
w celu ochrony szyi i karku.  

Pielęgnacja 

Należy stosować się do wskazówek opisanych w instrukcji, które są zgodne  
z umieszczonymi symbolami na etykietach każdego ŚOI.  

Szczególnie istotne jest, aby ubrania chroniące przed płomieniem i wysoką 
temperaturą nie były prane razem z innymi ubraniami, a po każdym praniu  
lub czyszczeniu były dokładnie wypłukane. Włókna z innego rodzaju odzieży i resztki 
środków piorących mogą mieć wpływ na właściwości ochronne ubrania.      

Naprawa  

Zastosowane materiały mają bardzo dobre właściwości mechaniczne i stąd ich długa 
żywotność. Gdyby mimo wszystko doszło do rozprucia należy przy naprawach 
stosować jedynie materiał i nici Nomex®. 
 
Przechowywanie 

Aby zapobiec blaknięciu materiału należy chronić ubranie przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych lub innych źródeł promieniowania UV. Parametry 
ochronne przed płomieniem i wysoką temperaturą nie zmieniają się pod wpływem 
działania promieniowania UV.   

Ubranie ochronne należy przechowywać w miejscu suchym i pozbawionym kurzu. 
  
Dalsze wskazówki, co do doboru, użytkowania, pielęgnacji, naprawy  
i przechowywania ŚOI z tkaniny Nomex® znajdziecie Państwo w dokumencie Info 0-
150. 
 
W razie dodatkowych pytań proszę zwrócić się do pracowników firmy ALWIT.  
 
          
DuPont™ i Nomex® są zarejestrowanymi znakami towarowymi  
E. I. du Pont de Nemours and Company lub spółek zależnych.  
 
 

 Produkty 

 
Płaszcz dla elektryków 

40-1901.XX/805.Z* 
  

•••• Długość 130 cm 
•••• .XX ozn. Ilości warstw mat.  
•••• Kolor: pomarańczowy 
•••• 3 kieszenie z patką  
•••• Podnoszony kołnierz  
•••• Plisa przykrywająca zapięcie  
•••• Rękawy z mankietem 

zapinanym na rzep  
 

 
           

Płaszcz dla elektryków                            
40-1901.XX/805.Z* 

 
•••• Długość 110 cm  
•••• .XX ozn. Ilości warstw mat.  
•••• kolor: écru  
•••• 3 kieszenie z patką  
•••• Podnoszony kołnierz  
•••• Plisa przykrywająca zapięcie  
•••• Rękawy z mankietem 

zapinanym na rzep  
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Kurtka 44-4641.XX/805.Z* 

Spodnie 45-4641.XX/805.Z*  

 

 
 

 
 

Kurtka 44-4641.XX/805.Z* 
 
■ nowoczesny krój  

■ ochrona okolicy nerek 

■ indywidualne dopasowanie szerokości   

■ komfort wygoda w poruszaniu się 
        dzięki zakładkom na plecach   

■ karczek / rękaw z odblaskową  
        wypustką  

■ pas odblaskowy  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 2 kieszenie na piersi z patką na rzep  

■ rzep na patce na napis z nazwiskiem  

■ 2 kieszenie wewnętrzne  

■ kieszeń na rękawie na telefon  

■ 2 boczne kieszenie wpuszczane z 
        zapięciem na rzep 

■ mankiet z regulacją na rzep  

■ stójka z zapięciem na rzep  

■ plisa kryjąca zapięcie na zatrzaski  

 

Kurtka 46-0131.00/805.8 

wzór zgodny z wymaganiami polskiej 
energetyki 

 

 
 

 

 

Spodnie do pasa 45-4641.XX/805.Z* 
 
■ rozporek z zamkiem błyskawicznym  

■ szlufki 

■ gumka w pasie  

■ pasy odblaskowe  

■ kieszeń na przyrząd pomiarowy  

■ kieszeń na telefon komórkowy z patką 
        zapinaną na rzep   

■ 2 kieszenie tylne z patkami na rzep  

 

Spodnie 47-0131.00/805.8 

wzór zgodny z wymaganiami polskiej 
energetyki 
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2 warstwowy kaptur                        3 warstwo wy kaptur 
łukochronny                                    łuko chronny  

 z zielonym wizjerem           lub        z zielony m wizjerem 
ATPV 25 cal/cm 2                           ATPV 50 cal/cm 2 

 
         
 
                                      

Kombinezon 48-4641.XX/805.Z*  Kurtka 44-0101.XX/805.Z* 
Spodnie 45-0101.XX/805.Z*  

Koszula polo 41-1050.00/125.Z*         Kaptur 13-2023.XX/805.Z*        Kaptur 13-2023.38/8 05.Z*  
       Wizjer  12-8590.00/283.6   lub  12-8590.00/2 83.7_25x40 cm  

    

 

 

 

IEC 61482-1-2  klasa 1  
 
IEC 61482-1-1  ATPV 6 cal/cm² 

 
 
 

 

 

IEC 61482-1-2      klasa 2 (423 kJ/m²) 
IEC 61482-1-1      ATPV 32,8 cal/cm²  

Getry niepalne 28-0301.XX/805.Z*  Kask dla elektryków  11-8370.00/100.5 
Wizjer łukochronny   11-8320.00/102.8  

Rękawice 52- 8090.00/269   
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DuPont™ i Nomex® są zarejestrowanymi znakami towarowymi   
E. I. du Pont de Nemours and Company lub spółek zależnych.  
. 
 
 
 

Numer katalogowy 40-1050.00/125.Z 

Polo 

40-1901.00/805.Z 
44-0101.00/805.Z 
45-0101.00/805.Z 
44-4641.00/805.Z 
45-4641.00/805.Z 
48-4641.00/805.Z 

 

40-1901.20/805.Z 
44-0101.20/805.Z 
45-0101.20/805.Z 
44-4641.20/805.Z 
45-4641.20/805.Z 
48-4641.20/805.Z 
13-1001.20/805.Z 
13-2022.20/805.Z 
28-0301.20/805.Z 

40-1901.48/805.Z 
44-0101.48/805.Z 
45-0101.48/805.Z 
44-4641.48/805.Z 
45-4641.48/805.Z 
48-4641.48/805.Z 
13-1001.48/805.Z 
13-2022.48/805.Z 
28-0301.48/805.Z 

40-1901.38/805.Z 
44-0101.38/805.Z 
45-0101.38/805.Z 
44-4641.38/805.Z 
45-4641.38/805.Z 
48-4641.38/805.Z 
13-1001.38/805.Z 
13-2022.38/805.Z 
28-0301.38/805.Z 

Nazwa handlowa Nomex Comfort 

Materiał dzianina Nomex® 
Comfort 

93% Nomex, 5 % Kevlar®, 2% włókno węglowe P 140, olejo– i wodoodporne 
dzięki impregnacji FC (tylko 805.3 i 805.8, inne na zamówienie) 

Gramatura [g/m2] 205 265 265 265 265 

Podszewka  bez bez Nomex Comfort 

Gramatura [ g/m²]   190 265 2 x 265 

Podszewka – Nr. XX =  00 00 20 48 38 

Zastosowanie  Promieniowanie cieplne, konwekcyjne, łuk elektryczny 

Zakres temperaturowy  < 370°C (Początek rozpadu włókien) 

Jednostka pakowania 1 Sztuka 

Rodzaj opakowania Worek foliowy ciemny  

Opakowanie do wysyłki  Karton 

Magazynowanie  W niezakurzonym miejscu, chronić przed światłem  

Temperatura prania 40°C 60°C 

Czyszczenie  P 

Utylizacja Recycling, w zależności od zabrudzenia przez używanie  

Oznakowanie  

 
IEC 61482-2 

 
ATPV 

8,4 cal/cm² 
klasa 1 

 
IEC 61482-2 

 
ATPV  

9,6 cal/cm²  
klasa 1 

 
IEC 61482-2 

 
ATPV  

18,5 cal/cm² 
klasa 2  

 
IEC 61482-2 

 
ATPV   

22,3 cal/cm² 
klasa 2  

 
IEC 61482-2 

 
ATPV  

52,3 cal/cm² 
klasa 2  

Jednostka certyfikująca  

Badanie wzoru nr       

Sprawozdanie nr      

      

Z* = oznaczenie koloru (na życzenie, nie 
wszystkie materiały są dostępne we 

wszystkich kolorach) 

 

  ecru 

  szary 

  pomarańczowy 

  niebieski 

   żółty 

  zielony 

  granatowy 

  morski 
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Wymagania Norma IEC 61482-2 - Wymagania Jednostka 
miary  

4.1       Alergie ISO 13688 brak   

4.1       Rozmiary ISO 13688 wymagane   

4.1       Szew ISO 3146 brak topienia się w temp. 260°C  

Czas połowicznego zaniku t50 EN 1149-5 brak wymogu antystatyczności  [s] 

Współczynnik ekranowania S  brak wymogu antystatyczności   

Odporność na przenikanie ciepła  ISO 17493 180°C przez 5 minut (niewymagane)  

Kurczenie się wzdłużne i poprz.                   ≤5 (niewymagane)  [%] 

Topienie, zapalenie   niedopuszczalne  

5.3.1    palność  ISO 15025 A = Index 3  

    Rozprzestrzenianie płomienia Zapalanie pow.  do krawędzi próbki nie występuje   

    Skraplanie płonących części Zewnętrznej  nie stwierdzono   

    Wyżarzanie  nie może rozprzestrzenić się ze zwęglonej powierzchni 
na nieuszkodzoną część ubrania   

[s] 

     Tworzenie się dziur   brak  

      Czas palenia się   ≤2 [s] 

4.2.4    Zmiana wymiarów           ISO 5077 wzdłużnie i poprzecznie: ≤3  [%] 

5.3.2.2  Odporność na rozciąganie          ISO 13934-1 wzdłużnie i poprzecznie ≥400 [N] 

5.3.2.1  Odporność na rozdarcie     ISO 4674-1 B wzdłużnie i poprzecznie ≥20  [N] 

5.3.3    Odporność na łamanie się          ISO 13938-2       ≥200 [kPa] 

Odporność szwów                ISO 13935-2 niewymagane  [N] 

5.4      Łuk elektryczny   IEC 61482-1-1 Arc Thermal Performance Value (ATPV) [cal/cm²] 

  Heat Attenuation Factor (HAF) [%] 

 IEC 61482-1-2 klasa 1 4 kA 

  klasa 2 7 kA 

 

5.5     Oznakowanie  

 

ISO 13688 

      
     IEC 61482-2 

 
ATPV w cal/cm“  

klasa 1 lub klasa 2 

 

      jednostka certyf.                 
   

  sprawozdanie nr    

koszula p olo  Badana  – warstwa zewn ętrzna  805.Z* 
41-1050 podsz.:nr 00  podsz.:nr 20 podsz.:nr 48  podsz.:nr 38   

brak brak brak brak brak  

wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie  

Spełnione      

 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  

 0,8 0,8 0,8 0,8  

      

 -0,7 / -0,7 -0,7 / -0,7 -0,7 / -0,7 -0,7 / -0,7  

spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione  

Index 3 Index 3 Index 3 Index 3 Index 3  

spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione  

spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione  

 0 
spełnione 

 0 
spełnione 

 0 
spełnione 

 0 
spełnione 

 0 
spełnione 

 

spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione  

0 0 0 0 0  

 -1,9 / -1,7 -1,9 / -1,7 -1,9 / -1,7 -1,9 / -1,7  

 1550 / 930 1550 / 930 1550 / 930 1550 / 930  

 74 / 85 74 / 85 74 / 85 74 / 85  

 nieistotne nieistotne nieistotne nieistotne  

 379 379 379 379  

8,4 9,6 18,5  52,3  

73.9 71,7 83,6  94,4  

X X     

   X   

 
IEC 61482-2 

 
ATPV 

8.4 cal/cm² 
klasa 1 

 
IEC 61482-2 

 
ATPV 

9,6 cal/cm²  
klasa 1 

 
IEC 61482-2 

 
ATPV  

18,5 cal/cm² 
klasa 2 

 
IEC 61482-2 

 
ATPV  

22,3 cal/cm² 
klasa 2  

 
IEC 61482-2 

 
ATPV  

52,3 cal/cm² 
klasa 2  

 

    0162              0161              0161              0161              0161          
 

 2012EP1349 2012EP1350 2012EP1351 2012EP1351  
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Wymagania Norma EN ISO 11612 – wymagania Jednostka 
miary 

 Alergie ISO 13688 brak  

 Rozmiary ISO 13688 wymagane  

Czas połowicznego zaniku t50 EN 1149-5 niewymagane [s] 

Współczynnik ekranowania S  niewymagane  

6.2.1 Odp. na przenikanie ciepła  ISO 17493 180°C przez 5 Minut  

  Kurczenie się wzdłużnie/poprz.                  ≤5 [%] 

Topienie się, zapalenie  niedozwolone  

6.3.2  Palność ISO 15025 A A1  

        Rozprzestrzenianie płomienia Na powierzchni do krawędzi próbki nie występuje  

        Skraplanie płonących części  brak  

        Wyżarzanie  ≤2 [s] 

        Tworzenie się dziur   brak  

        Czas palenia się   ≤2 [s] 

6.4.2  Zmiana wymiarów              ISO 5077 wzdłużnie / poprzecznie: ≤3  [%] 

6.5.1  Odporność na rozciąganie              ISO 13934-1 wzdłużnie / poprzecznie ≥300 [N] 

6.5.2  Odporność rozdzieranie     ISO 13937-2 wzdłużnie / poprzecznie ≥15  [N] 

6.5.3  Łamliwość         ISO 13938-1       ≥200 [kPa] 

6.5.4  Wytrzymałość szwów              ISO 13935-2       ≥225 [N] 

6.6     Wodoodporność       EN 343 opcjonalnie [kPa] 

6.9.2  Wartość Ph  ≥3,5  ≤9,5  

7.2  Ciepło konwekcyjne       ISO 9151 Czas [s] do wzrostu temperatury o 24°C  

 80 kW/m² B1 B2 B3   

  ≥4  <10 ≥10 <20 ≥20  [HTI24] 

7.3  Promieniowanie cieplne       ISO 6942 Czas [s] do wzrostu temperatury o 24°C  

 20 kW/m² C1 C2 C3 C4  

  ≥7    <20 ≥20  <50 ≥50  <95 ≥95 [RHTI24] 

7.4  Duże ilości ciekłego metalu  ISO 9185 (Al) D1 D2 D3   

  ≥100 <200 ≥200 <350 ≥350  [g] 

7.5  Duże ilości ciekłego metalu  ISO 9185 (Fe) E1 E2 E3   

  ≥60  <120 ≥120 <200 ≥200  [g] 

7.6  Temp. kontaktu  ISO 12127 F1 F2 F3   

 250°C ≥5   <10 ≥10  <15 ≥15  [s] 

 

8     Oznakowanie 

 

ISO 13688 

 

A                        
B 
C 
D 
E 
F 

  

      jednostka certyf.                 
   

  raport z badań nr    

Kursywą wydrukowane wymagania nie stanowią składnika normy EN ISO 11612. 

Polo  Badana  – warstwa zewn ętrzn a 805.Z* 
41-1050 podsz.:nr 00  podsz.:nr 20 podsz.:nr 48  podsz.:nr 38   

 brak brak brak brak  

 wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie  

 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  

 0,8 0,8 0,8 0,8  

      

 -0,7 / -0,7 -0,7 / -0,7 -0,7 / -0,7 -0,7 / -0,7  

 spełnione spełnione spełnione spełnione  

A1 A1 A1 A1 A1  

spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione  

spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione  

0 0 0 0 0  

spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione  

≤2 0 0 0 0  

 -1,9 / -1,7 -1,9 / -1,7 -1,9 / -1,7 -1,9 / -1,7  

 1550 / 930 1550 / 930 1550 / 930 1550 / 930  

 74 / 85 74 / 85 74 / 85 74 / 85  

 nieistotne nieistotne nieistotne nieistotne  

 379 379 379 379  

niebadana 

 6,0 6,2 6,0 6,0  

Czas [s] do wzrostu temperatury o 24°C 

B1 B1 B1 B1 B2  

 5,8 8,8 9,4 13,9  

Czas [s] do wzrostu temperatury o 24°C 

C1 C1 C2 C2 C2  

 16,3 26,7 28,0 32,6  

   D1 D2  

   120 206  

 E1 E1 E2 E3  

 66 70 170 207  

F1 niebadana  niebadana niebadana niebadana  

      

 

A1                    
B1
C1 
F1 

 

A1          
B1
C1 
E1 

 

A1
B1 
C2 
E1 

 

A1
B1 
C2 
D1 
E2  

A1
B2 
C2 
D2 
E3 

  

    0162               

 201023154 201120817 201023156 201120818  

 


