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Definicje zgodnie normami EN 60947-1 oraz EN 60947-5-1

Pojêcia techniczne

Cykl operacyjny.
Seria dwóch ruchów, jednego zamykaj¹cego, drugiego otwieraj¹cego

Elementy stykowe
Czêœci ³¹cznika, sta³e lub ruchome, przewodz¹ce lub izoluj¹ce, 
niezbêdne, by zewrzeæ lub rozewrzeæ pojedynczy obwód.

Element stykowy o dziaùaniu niezaleýnym (dziaùanie migowe)
Element stykowy manualnego lub automatycznego urz¹dzenia 
steruj¹cego, którego prêdkoœæ ruchu styku nie zale¿y od szybkoœci ruchu 
si³ownika.

Element stykowy o dziaùaniu zaleýnym (dziaùanie powolne)
Element stykowy manualnego lub automatycznego urz¹dzenia 
steruj¹cego, którego prêdkoœæ ruchu styku zale¿y od szybkoœci ruchu 
si³ownika

Element stykowy o podwójnej przerwie
Element stykowy, który szeregowo otwiera b¹dŸ zamyka drogê 
przewodzenia swojego obwodu w dwóch miejscach

Element stykowy o pojedynczej przerwie
Element stykowy który otwiera lub zamyka drogê przewodz¹c¹ swojego 
obwodu w jedynie jednym miejscu. 

Elementy stykowe separowane elektrycznie
Elementy stykowe naleýàce do tego samego ùàcznika, lecz odpowiednio 
izolowanych od siebie tak, ýe mogà byã podùàczone do obwodu 
elektrycznego pod róýnymi napiæciami

Kategoria uýytkowania
Kombinacja okreœlonych wymagañ zwi¹zanych z warunkami, w jakich 
urz¹dzenie komutuj¹ce wype³nia swoje zadanie

Konwencjonalny pràd termiczny Ith
Maksymalna wartoœæ pr¹du mog¹ca byæ u¿yta w badaniach wzrostu 
temperatury sprzêtu bez obudowy. Wartoœæ powinna byæ równa co 
najmniej wartoœci maksymalnej znamionowego pr¹du dzia³ania Ie sprzêtu 
bez obudowy, przy oœmiogodzinnej pracy.

Ùàcznik pomocniczy
Mechaniczne urz¹dzenie komutuj¹ce s³u¿¹ce do kontroli pracy aparatury 
³¹czeniowej lub aparatury sterowniczej, wliczaj¹c w to sygnalizacjê, 
blokowanie, itp.

Minimalna siùa pobudzajàca
Minimalna wartoœæ si³y, która zastosowana na popychaczu (aktywatorze) 
powoduje, ¿e wszystkie styki osi¹gaj¹ pozycjê otwarcia/zamkniêcia.

Temperatura otoczenia
Temperatura powietrza otaczaj¹cego ca³e urz¹dzenie komutuj¹ce.

Ruch jaùowy popychacza (aktywatora)
Maksymalne przesuniêcie popychacza, które nie powoduje ruchu 
elementów stykowych.

Wyùàcznik noýny
£¹cznik posiadaj¹cy aktywator pobudzany si³¹ wywieran¹ przez stopê. 

Wyùàcznik pozycyjny
£¹cznik w systemie napêdowym, którego prze³¹czenie nastêpuje w 
momencie osi¹gniêcia przez ruchom¹ czêœæ maszyny wczeœniej 
okreœlonej pozycji.

Wytrzymaùoúã elektryczna

Liczba cykli operacyjnych w stanie obci¹¿enia, która mo¿e byæ 

wykonana bez naprawy lub wymiany, zgodnie z warunkami 

eksploatacji podanymi w stosownej normie produktu

Wytrzymaùoúã mechaniczna

Iloœæ cykli operacyjnych w stanie ja³owym (tzn. bez pr¹du na 

stykach) która mo¿e zostaæ wykonana bez koniecznoœci 

naprawy b¹dŸ wymiany jakiejkolwiek czêœci mechanicznej.

Zestyki moduùowe

Elementy stykowe lub ich kombinacje, mog¹ce byæ po³¹czone z 

podobnymi sobie modu³ami, obs³ugiwanymi przez ten sam 

system uruchamiaj¹cy.

Zestyki przeùàczne

Kombinacja elementów stykowych, która sk³ada siê z zestyków 

zwiernych i zestyków rozwiernych.

Zestyki rozwierne (NC)

Elementy stykowe, które rozwieraj¹ drogê przewodz¹c¹, gdy 

³¹cznik jest pobudzony.

Zestyki zwierne (NO)

Elementy stykowe, które zamykaj¹ drogê przewodz¹c¹, gdy 

³¹cznik jest pobudzony.

Znamionowe napiæcie dziaùania Ue

Napiêcie, które wraz ze znamionowym pr¹dem dzia³ania Ie 

ustalaj¹ zastosowanie sprzêtu oraz odpowiedni¹ kategoriê 

u¿ytkowania

Znamionowe napiæcie izolacji Ui

Napiêcie okreœlone na podstawie pobierczego napiêcia 

dielektrycznego.

Znamionowy pràd dziaùania Ie

Pr¹d, który uwzglêdnia znamionowe napiêcie, znamionow¹ 

czêstotliwoœæ, kategoriê u¿ytkowania oraz typ os³ony ochronnej, 

gdy takowa jest stosowana.
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Oznaczenia i znaki jakoœci

Oznakowanie CE 
Oznakowanie CE jest obowi¹zkow¹ deklaracj¹ wytwo-
rzon¹ przez producenta produktu, by pokazaæ, ¿e pro-

Oznakowanie IMQ

Oznakowanie UL.

Oznakowania CSA

Oznakowania EZU

Normy miêdzynarodowe, europejskie oraz w³oskie

EN 50041 (równowa¿ny CEI 17-31):  Sprzêt przemys³owy niskiego napiêcia . Akcesoria reguluj¹ce . Wy³¹czniki pozycyjne  42,5x80 mm. 
Wymiary i w³aœciwoœci.
EN 50041 (równowa¿ny CEI 17-31):  Sprzêt przemys³owy niskiego napiêcia . Akcesoria reguluj¹ce . Wy³¹czniki pozycyjne  30x55 mm. 
Wymiary i w³aœciwoœci.
EN 1088: Blokowanie urz¹dzenia z lub bez os³ony . Koncepty i projekty .
EN ISO 12100-1:  Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych  - Podst. pojêcia , ogólne zasady projektowania  - Czêœæ 1: Podst. terminologia, metodologia.
EN ISO 12100-2: Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych  - Podst. pojêcia , ogólne zasady projektowania  - Czêœæ 2: Zasady techniczne.
EN 1050: Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych  - Zasady oceniania stopnia ryzyka .
EN 954-1: Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych  - Czêœci systemów steruj¹cych dotycz¹ce bezpieczeñstwa.  - Czêœæ 1: Ogólne zasady projektowania
EN 418: Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych. Urz¹dzenia zatrzymania awaryjnego , aspekty funkcjonalnoœci . Zasady projektowania.
EN 61000-6-3 (odpowiednik  CEI EN 61000-6-3): Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - norma emisji rdzennej - Czêœc 1: zasto-
sowania domowe, komercyjne oraz w lekkim przemyœle .
EN 61000-6-2 (odpowiednik  CEI EN 61000-6-2 ): Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - norma emisji rdzennej - Czêœæ 2: œro-l 
dowisko przemys³owe
EN 999: Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych  - Pozycjonowanie sprzêtu ochronnego, zwa¿aj¹c na szybkoœæ ruchu cia³a ludzkiego.
EN 1037: Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych  - Zapobieganie niespodziewanym rozruchem .
EN 81-1: Zasady bezpieczeñstwa konstrukcji i instalacji wind. - Winda elektryczna .
EN 81-2: Zasady bezpieczeñstwa konstrukcji i instalacji wind..  - Winda hydrauliczna .
EN 574: Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ mechanicznych  - Oburêczne urz¹dzenia steruj¹ce  - Aspekty funkcjonalnoœci  - Zasady projektowania.
IEC 947-1 (ekwiwalent EN 60947-1 , CEI EN 60947-1 and CEI 17-44): Sprzêt niskiego napiêcia. Sekcja 1 : normy ogólne.
IEC 947-5-1 (ekwiwalent EN 60947-5-1 , CEI EN 60947-5-1 oraz CEI 17-45):  Sprzêt niskiego napiêcia . Sekcja 5:: urz¹dzenia
dla obwodów operacyjnych i steruj¹cych.  Sekcja 1 : urz¹dzenia elektromechaniczne dla obwodów steruj¹cych.
IEC 204-1 (ekwiwalent  EN 60204-1 oraz CEI 44-5): Sprzêt elektryczny dla maszyn przemys³owych . Sekcja 1. Standardy ogólne .
IEC 529 (equivalent to EN 60529 and CEI 70-1): Klasy ochronnoœci os³on  (kody IP). 
IEC 326-3 (equivalent to CEI 52-21): Tabliczki drukowane - Czêœæ 3: projektowanie i u¿ycie tabliczek drukowanych .
IEC 62326-1 (equivalent to CEI EN 62326-1 e CEI 52-19): Tabliczki drukowane - Czêœæ 1: Specyfikacje rdzenne.
IEC 60664-1 (equivalent to CEI EN 60664-1): Koordynacja izolacji dla sprzêtu wewn¹trz systemów niskonapiêciowych  - Czêœæ 1: Za-
sady, wymagania i testy.
IEC 249 (ekwiwalent CEI 52-10): Materia³y bazowe dla obwodów drukowanych.
CENELEC EN 50013: Aparatura ³¹czeniowa oraz steruj¹ca niskiego napiêcia do zastosowañ przemys³owych. Oznaczanie koñcówek
i charakterystyczna iloœæ wy³¹czników pomocniczych.
NFC 63-140: Sprzêt steruj¹cy . Przepisy ogólne . (norma francuska).
BG-GS-ET-15: Pr zepisy dotycz¹ce testowa nia wy l¹czników wy mu szonym otwi eraniem zestyków (zastosowa nia bezpieczeñstwa
(norma niemiecka).
VDE 0660-200:  Urz¹dzenia kontrolne i reguluj¹ce. . Urz¹dzenia kontrolne i reguluj¹ce niskiego napiêcia. Wy³¹czniki kontrolne . Wymagania ogólne . 
(norma niemiecka).
VDE 0113: Specyfikacje sprzêtu elektrycznego maszyn produkcyjnych o napiêciu znamionowym do 1 000  V (norma niemiecka)

UL 508: Norma kontroli sprzêtu przemys³owego . (norma amerykañska ).
CSA 22-2 nr.14: Normy sprzêtu kontroli przemys³owej . (norma kanadyjska ). 

Pojêcia techniczne
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 dukt spe³nia wszystkie wymagania przewidziane przez dyrektywy 
(regulowane przez Wspólnotê Europejsk¹)  dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa i jakoœci. Jego funkcj¹ jest zagwarantowanie 
w³adzom ró¿nych krajów spe³niania wymagañ prawnych 
dotycz¹cych danego urz¹dzenia. 

IMQ (w³oski Institute of the Quality Mark) jest niezale¿n¹ 
organizacj¹ we W³oszech, której zadaniem jest 
sprawdzanie i certyfikowanie zgodnoœci materia³ów oraz

sprzêtu zgodnie ze normami bezpieczeñstwa normy CEI w bran¿y 
elektrycznej i elektronicznej). Dobrowolna zgodnoœæ ze 
standardem daje gwarancjê jakoœci, bezpieczeñstwa i wartoœci 
technicznej.

EZC jest niezale¿n¹ organizacj¹ w Czechach, której 
zadaniem jest kontrola i certyfikowanie odpowiednioœci 
materia³ów i sprzêtu zgodnie z normami bezpieczeñstwa. 
Dobrowolna zgodnoœæ z t¹ norm¹ jest gwarancj¹ jakoœci, 
bezpieczeñstwa i wartoœci technicznej. 

Przepisy i testy wykonywane przez UL czêsto s¹ uznawane przez 
organizacje rz¹dowe za odpowiednie, zgodnie z lokalnymi 
przepisami odnoœnie bezpieczeñstwa. 

UL.. (Underwriters Laboratories Inc.) jest niezale¿nym 
i non-profitowym laboratorium testuj¹cym materia³y, 
urz¹dzenia, produkty, sprzêt, konstrukcje, metody i 
systemy maj¹c na uwadze ryzyko dla ¿ycia ludzkiego i 
samych towarów, zgodnie z normami Stanów 
Zjednoczonych.  

CSA (Canadian Standard Association) jest zwi¹zkiem 
maj¹cym prawo do oceny, czy dany product elektryczny 
jest zgodny z normami dotycz¹cymi jakoœci i bezpieczeñ-

stwa zgodnie z wymaganiami kanadyjskiego prawa. Wiêkszoœæ 
k a n a d y j s k i c h  p r o w i n c j i  w y m a g a ,  b y  w s z y s t k i e  
elektryczne/elektroniczne produkty wytwarzane i u¿ytkowane w 
Kanadzie by³y testowane i spe³nia³y wymagania norm CSA.
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1°

liczba
Opis

Ochrona
dla urz¹dzenia

Ochrona
dla ludzi

2°
liczba

Opis
Ochrona

dla urz¹dzenia 

brak ochrony brak ochrony  brak ochrony0 0

1
Ochrona przed cia³ami

sta³ymi o œrednicy
wiêkszej ni¿ 50 mm

Brak dostêpu do niebezpiecznych
czêœci rêk¹ (R 50 mm) 1

Ochrona przed kroplami
wody padaj¹cymi

pionowo

2
Brak dostêpu do niebezpiecznych
 czêœci palcami (R 12 mm) 2

Ochrona przed kroplami
wody padaj¹cymi pod

k¹tem 15° max

3
Brak dostêpu do niebezpiecznych 

czêœci narzêdziami (R 2.5 
mm) 

3
Ochrona przed rozpylon¹

wod¹ padaj¹c¹ pod
k¹tem 60° max

4
Ochrona przed cia³ami

sta³ymi o œrednicy
wiêkszej ni¿ 1 mm

Brak dostêpu do niebezpiecznych 
czêœci drutem (R 1 mm) 4 Ochrona przed rozpryskami

       wody           

5 Ochrona przed kurzem
Brak dostêpu do niebezpiecznych 5czêœci drutem  (R 1 mm) 

Ochrona przed 
strumieniem wody

       6 Ca³kowita ochrona
przed kurzem

Brak dostêpu do niebezpiecznych 6czêœci drutem (R 1 mm) 

Ochrona przed silnym 

strumieniem wody 

7
Ochrona przed

czasowym zanurzeniem
w wodzie (30 minut 

na g³êbokoœci 1 metra)

8
Ochrona przed

ci¹g³ym zanurzeniem
w wodzie

73/23/CEE Dyrektywa dotycz¹ca sprzêtu elektrycznego niskiego napiêcia
89/392/CEE
98/37/CEE - 93/68/CEE Aktualizacja dyrektywy dotycz¹cej urz¹dzeñ mechanicznych
89/336/CEE Dyrektywa dotycz¹ca kompatybilnoœci elektromagnetycznej

Europejskie dyrektywy

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano (I)
CSA Canadian Standard Association (CAN)
CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
IEC International Electrotechnical Commission

NF Normes Françaises (F)
VDE Verband Deutscher Elektrotechniker (D)
UNI Ente Nazionale Italiano di Unif cazione (I)
UL Underwriter’s Laboratories (USA)

Organizacja Regulacyjna

Poni¿sza tabela prezentuje stopnie ochrony zgodnie z normami IEC 529, EN 60529, CEI 70-1.
Klasy oznaczone s¹ przez litery  IP oraz dwie cyfry. Mo¿liwe jest dodanie dwóch kolejnych liczb, by wskazaæ klasê dotycz¹c¹ ludzi lub inne cechy.
Pierwsza cyfra oznacza klasê ochronnoœci przeciw penetracji przez zewnêtrzne materia³y w stanie sta³ym.
Druga oznacza klasê ochronnoœci przeciw penetracji przez wodê.

Klasyfikacja stopni ochrony dla materia³ów elektrycznych zgodnie z norm¹ IEC 529

>= 50 mm

>=  12 mm

>= 2.5 mm

>= 1 mm

15°

60°

Pojêcia techniczne

Dyrektywa dotycz¹ca urz¹dzeñ mechanicznych

Ochrona przed cia³ami

sta³ymi o œrednicy
wiêkszej ni¿ 12 mm

Ochrona przed cia³ami

sta³ymi o œrednicy
wiêkszej ni¿ 2,5 mm
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Cechy os³on zgodnie z zatwierdzeniami UL..  norma UL 508) CSA (C22-2 nr.14)

Kategorie u¿ytkowanie elementów komutuj¹cych zgodnie z normami  CEI EN 60947-5 oraz IEC 947-5

Type Opis i wytyczne u¿ytkowania

1
G³ównie do u¿ytku wewnêtrznego, zaopatrzone w ochronê przed kontaktem z mechanizmem wewnêtrznym oraz przed
pewn¹ iloœci¹ wpadaj¹cego brudu.

4x
Do u¿ytku wewnêtrznego oraz na œwie¿ym powietrzu,  posiada stopieñ ochronny przed deszczem, ros¹ oraz bezpoœredni¹
wod¹ z wodoci¹gów. Nie jest podatny na uszkodzenia zwi¹zane z zamarzaniem os³ony, jest równie¿ nierdzewny, nie podlega korozji.

12
Do u¿ytku wewnêtrznego, posiada stopieñ ochronny przed kurzem, lataj¹cymi w³óknami, kapaniem wody oraz zewnêtrzn¹ kondensacj¹n 
niepowoduj¹cymi korozji p³ynami.

13
Do u¿ytku wewnêtrznego, posiada stopieñ ochronny przed penetracj¹ kurzu, zewnêtrzn¹ kondensacj¹, ros¹, rop¹ naftow¹
oraz niepowoduj¹cymi korozji p³ynami.

Stopieñ zanieczyszczenia (warunków otoczenia) zgodnie z norm¹ IEC 947-1

Stopieñ Opis

1 Brak zanieczyszczeñ lub wystêpuj¹ jedynie suche i nieprzewodz¹ce zanieczyszczenia

2

3
Wystêpuje okreœlona iloœæ zanieczyszczenia przewodz¹cego, lub suchego nieprzewodz¹cego zanieczyszczenia, które
pod wp³ywem kondensacji staje siê przewodz¹ce.

4
Zanieczyszczenia powoduj¹ trwa³e przewodnictwo, np.. z powodu przewodz¹cego kurzu lub deszcze, œniegu.

W zastosowaniach pr¹du przemiennego

Kategoria
u¿ytkowania

Opis

AC12 Sterowanie obci¹¿eniami rezystancyjnymi oraz sta³ymi z izolacj¹ za pomoc¹ optoizolatora

AC13 Sterowanie obci¹¿eniami sta³ymi z izolacj¹ za pomoc¹ transformatora

AC14 Sterowanie ma³ymi obci¹¿eniami elektromagnetycznymi (  72 VA)

AC15 Sterowanie ma³ymi obci¹¿eniami elektromagnetycznymi (  72 VA)

W zastosowaniach pr¹du sta³ego

Kategoria
u¿ytkowania

Opis

DC12 Sterowanie obci¹¿eniami rezystancyjnymi oraz sta³ymi z izolacj¹ za pomoc¹ optoizolatora

DC13 Sterowanie obci¹¿eniami elektromagnetycznymi bez rezystorów

DC14 Sterowanie obci¹¿eniami elektromagnetycznymi z rezystorami

Pojêcia techniczne

Wymagania dotycz¹ce os³on podyktowane s¹ przez specyficzne œrodowiskowe oznaczenia i inne cechy, takie jak rodzaj uszczelniania b¹dŸ 
u¿ycie rozpuszczalnika.

strona

Zwykle wystæpujà jedynie nieprzewodzàce zanieczyszczenia. Sporadycznie moýe wystàpiã tymczasowe przewodnictwo na 
skutek kondensacji.

Zgodnie z norm¹ IEC 947-1, stopieñ zanieczyszczenia jest liczbà naturalnà, której wartoúã zaleýy od iloúci higroskopijnego kurzu, 
zjonizowanego gazu lub soli, od wilgotnoúci wzglædnej oraz od czæstoúci wystæpowania, co tùumaczone jest jako absorpcja higroskopijna 
lub kondensacja wilgotnoúci, co skutkuje jako obniýenie sztywnoúci dielektrycznej i/lub rezystywnoúci powierzchni. W sprzæcie pracujàcym 
wewnàtrz osùony lub majàcym wewnætrznà obudowe jako czæúã samego urzàdzenia, stopieñ zanieczyszczenia dotyczy wewnætrznej 
czæúci osùony. Majàc na celu ocenæ odlegùoúci izolacyjnej powietrza i powierzchni, zdefiniowano cztery stopnie zanieczyszczenia:

Jeúli nie ustalono inaczej w odpowiedniej normie produktu, sprzæt do zastosowañ przemysùowych projektowany jest zwykle, by dziaùaù w 
stopniu zanieczyszczenia równym 3. Niemniej jednak, moýna rozpatrywaã równieý inne stopnie, w zaleýnoúci od mikroúrodowiska 
danych zastosowañ. 

<=
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