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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYROBU 
PN-EN 60335-2-96  

Tytuł normy: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania -   
Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń                                                                            

 

Numer sprawozdania ..................... : LA-16.115/16.075  

Data wydania ................................... : 2017-02-14    

Całkowita liczba stron  ................... : 40 stron 

 

Badania przeprowadził ...…………: 
(imię i nazwisko + funkcja + podpis) 

Krzysztof Strawa 
starszy specjalista 

 

Sprawozdanie autoryzował ...……:  
(imię i nazwisko + funkcja + podpis) 

Dariusz Szczepanowski 
kierownik Zakładu LA 

 

Numer zlecenia badania  ................ : C-A-16-115/16.075 

Oznaczenie próbki wyrobu  ........... : S-A-16-075 

Zakres badania:  - badanie typu  - badanie częściowe 

Podstawa badania:  

 
Normy/procedury ............................ : 

PN-EN 60335-2-96: 2005 + A2: 2009 
PN-EN 60335-1: 2012 / BBJ  

Metody badań nieznormalizowane: N/A   

Metody badań nieakredytowane…: p. 14  „Udary napięciowe”   

Wnioskodawca ................................ : Ciepło-Tech Sp. j.  Andrzej Orzechowski, Alfred Owczarek      

Adres ................................................ : 55-020 Turów ul. Chrobrego 33/1    

Opis obiektu badań  Folia grzewcza  

 
Znak towarowy.................................. : 

           

 
Producent ......................................... : 

FELIXKOREA CO. 
921 DOBONGO RO, DOBONG-GU, SEOL KOREA 132-812 

Model/Typ  ........................................ : EXCEL EX305, EX310 i OKONDOL 

Dane znamionowe ............................ : Un: 220 V (± 10 %), Pn: 110 W/m (± 10 %)(EX305 i EX310),  

 220 W/m (± 10 %) (EX310 i OKONDOL) 

 Zastosowany formularz sprawozdania stanowi własność BBJ i nie powinien być 
wykorzystywany do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ. 
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Wykaz załączników do sprawozdania: 

Nr załącznika Tytuł załącznika Liczba stron  

Załącznik nr 1 Fotografie wyrobu 3 

Załącznik nr 2 Lista użytego wyposażenia pomiarowego i badawczego 1 
 

Podsumowanie badań 

Wykonane badania (w przypadku badań 

częściowych):  
p. 6, p. 7, p. 8, p. 10, p. 14, p. 15, p. 16, p. 24, p. 25, 
p. 26, p. 29 i p. 30  

 

Miejsce wykonania badań/ adres, 
jeżeli inne niż podane na stronie 1: 
 
Zakład Aparatów Niskiego Napięcia 
20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 13 

Liczba prób z wynikiem ujemnym: 0 

Podsumowanie zgodności/niezgodności  
z podstawowym dokumentem 
normatywnym (jeżeli ma zastosowanie) 

N/A  

Podsumowanie zgodności z różnicami 
krajowymi (jeżeli ma zastosowanie): 

Wymienić numery norm i ich wydania 

N/A  

Opinie i interpretacje, gdy jest to właściwe  
i potrzebne: 

 
N/A 

Inne dodatkowe informacje ( wg życzenia 
klienta). 

N/A  

 

Kopie tabliczek znamionowych: 

 

 

 

 

Próbka nr 1/075   
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Kopie tabliczek znamionowych c.d.: 

 

 

 

 

Próbka nr 2/075 i nr 4/075 

 

 

 

          

 

Próbka nr 3/075 
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Szczegóły dotyczące wyrobów do badań:  

Informacje o wyrobie: 

Rodzaj zasilania  .............................................................. : Urządzenie jednofazowe a.c.  

Klasa ochronności  ........................................................... : Nie sklasyfikowano 

Próbki do badań oznaczono jako: 
- typ EX305          - próbka nr (S-A-16-075) 1/075, 
- typ EX310          - próbka nr (S-A-16-075) 2/075 i 4/075, 
- typ OKONDOL   - próbka nr (S-A-16-075) 3/075  
W dalszej części sprawozdania próbki oznaczono skrótowo 1...4/075 

 
 

Data otrzymania próbki  ............................................  : 2016-10-28 i 2017-02-13 (próbka nr 4/075) 

Data rozpoczęcia badań ...........................................  : 2016-11-02 

Data zakończenia badań  ..........................................  : 2017-02-14 

Oceny wyniku sprawdzenia:  

- sprawdzenie nie dotyczy badanego wyrobu  ...........  : N/A 

- wyrób spełnia wymaganie  ........................................  : P (Pass) 

- wyrób nie spełnia wymagania ...................................  : F (Fail) 

Uwagi ogólne dotyczące sprawozdania: 

1. Wyniki badania odnoszą się tylko do badanych egzemplarzy wyrobów. Niniejsze 

sprawozdanie nie powinno być powielane bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ inaczej niż 

w całości.  

2. “(patrz załącznik #)” odnosi się do załącznika do sprawozdania. 

3. “(patrz załączona tablica)” odnosi się do tablicy zamieszczonej w sprawozdaniu. 

4.      W sprawozdaniu używa się przecinka do oddzielenia części dziesiętnych. 

5.      Formularz sprawozdania oparto na TRF Nr:   IEC60335_2_96F wydanym przez  DEKRA  

                                                                                   Certification B.V.          

Miejsce(a) produkcji:  FELIXKOREA CO. 
                                      921 DOBONGO RO, DOBONG-GU, SEOL KOREA 132-812  

Ogólne informacje o wyrobie(ach):  
 
Próbki do badań zostały wybrane z rodziny folii grzejnych  EXCEL typu EX305 i EX310 oraz OKONDOL. 
      
Wszystkie próby wykonano na próbkach nr 1/075, 2/075 i 3/075.  
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6. KLASYFIKACJA P 

6.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: 
klasa 0, 0I, I, II, III 

 
Klasa 0 

P 

 Jednostka grzewcza zaklasyfikowana jako: Nie sklasyfikowana  N/A 

6.2 Stopień ochrony przed wnikaniem wody:  P 

 - jednostki grzejne do instalowania w podłodze 
wykonanej z betonu lub podobnego materiału są 
co najmniej stopnia ochrony IPX7    
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 - inne jednostki grzejne są co najmniej stopnia 
ochrony IPX1                                (IEC 60335-2-96) 

 P 

 

7. OZNACZENIE I INSTRUKCJE                                                               P 

7.1 Napięcie znamionowe lub zakres napięcia (V) .... : 220 V AC/DC ± 10 % P 

 Oznaczenie napięcia znamionowego dla sprzętu 
jednofazowego: 230 V 

220 V AC ± 10 % P 

 Oznaczenie napięcia znamionowego dla sprzętu 
wielofazowego: 400 V 

 N/A 

 Symbol rodzaju prądu, lub AC/DC P 

 Częstotliwość znamionowa (Hz) …....................... : 50 Hz P 

 Jednostki grzejne oznakowane są ich 
znamionowym poborem mocy ……...................... : 
(IEC 60335-2-96) 

110 W/m  (EX305 i EX310), 
220 W/m  (EX310), 
220 W/m  (OKONDOL) 

P 

 Giętkie maty grzejne bez możliwości połączenia  
z sąsiednimi matami są oznakowane ich 
indywidualnym znamionowym poborem mocy .... : 
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 Inne giętkie maty grzejne są oznakowane 
znamionowym poborem mocy jednego metra ich 
długości …………………………............................ : 
(IEC 60335-2-96) 

110 W/m  (EX305 i EX310), 
220 W/m  (EX310), 
220 W/m  (OKONDOL) 

P 

 Nazwa, znak fabryczny lub znak identyfikacyjny 
wytwórcy lub upoważnionego dystrybutora …...... :     

P 

 Gietkie maty grzejne oznakowane są ich maksymalnym prądem, jeżeli:  N/A 

 - prąd może się zmieniać zależnie od długości 
elementu grzejnego                    (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 - inne maty grzejne mogą być przez nie zasilane 
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 Oznaczenie modelu lub typu …............................ : EX305, EX310, OKONDOL P 
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 Symbol sprzętu klasy II  N/A 

 Liczba IP, inna niż IPX0 ….................................... : — N/A 

 Symbol IEC 60417-5180, dla urządzeń klasy III .. : — N/A 

 Chyba że, urządzenie jest zasilane tylko z baterii  N/A 

 Giętkie maty grzejne są oznakowane: P 

 - kierunkiem, chyba że jednostki grzejne są 
symetryczne                                 (IEC 60335-2-96) 

 P 

 - przewidywanym miejscem instalowania (sufity,  
ściany, lub podłogi                       (IEC 60335-2-96) 

Sufity i podłogi P 

 - rodzajem nagrzewania (nagrzewanie 
bezpośrednie lub nagrzewanie akumulacyjne), 
chyba że przewiduje się oba rodzaje nagrzewania 
(IEC 60335-2-96) 

Nagrzewanie bezpośrednie P 

 Jeżeli jednostka grzejna przewidziana jest do 
stosowania tylko w podłogach wykonanych  
z betonu lub  z podobnego materiału, jest 
odpowiednio oznakowana           (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 Oznakowanie jest powtarzane co najmniej co  
0,5 m elementu grzejnego lub na każdym odcinku, 
który może być odcięty dla wykonania jednostki 
grzejnej                                        (IEC 60335-2-96) 

0,5 m P 

 Giętkie maty grzejne, które mogą być cięte na 
miejscu instalowania i powinny być cięte we 
wskazanych miejscach są odpowiednio 
oznakowane                                (IEC 60335-2-96) 

Nożyczki w oznaczeniu  P 

 Osłona elektrycznego zaworu wody, o napięciu 
wyższym od bardzo niskiego, wbudowanego w 
zewnętrzne węże do przyłączenia do sieci wodo-
ciągowej oznakowane symbolem IEC 60417-5036 

  

N/A 

7.2 Ostrzeżenie na sprzęcie stacjonarnym, który może 
być zasilany z kilku źródeł  

 N/A 

 Napis ostrzegawczy umieszczony w pobliżu 
pokrywy zacisków 

 N/A 

7.3 Oznaczenie zakresu wartości znamionowych: 
najniższa i najwyższa wartość granicy zakresu 
oddzielone myślnikiem  

 N/A 

 Oznaczenie różnych wartości znamionowych: 
podane wartości oddzielone ukośną kreską 

 N/A 

7.4 Dla sprzętu nastawianego na różne napięcia 
znamionowe: wyraźnie dostrzegalne oznaczenie 
napięcia, na które sprzęt jest nastawiony 

 N/A 
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7.5 Znamionowy pobór mocy dla każdego oznaczo- 
nego napięcia znamionowego lub zakresów 
napięcia, chyba że 

 N/A 

 Znamionowy pobór mocy podawany jest dla 
średniej wartości zakresu napięcia 

 N/A 

 Najwyższa i najniższa wartości znamionowego 
poboru mocy jasno powiązane z napięciem 
znamionowym zasilania 

 N/A 

7.6 Stosowanie prawidłowych symboli  P 

 Symbol rodzaju prądu blisko oznaczenia napięcia 
znamionowego 

 P 

 Symbol klasy II urządzenia jest w miejscu aby nie 
było możliwości pomylenia go z innymi 
oznaczeniami 

 N/A 

 Jeśli stosuje się jednostki, to ich symbole są 
zgodne z międzynarodowym znormalizowanym 
systemem  

V, W, m P 

 Symbol bezpośredniego ogrzewania sufitu 
(IEC60335-2-96/A1) 

Użycie folii jest oczywiste P 

 Symbol bezpośredniego ogrzewanie podłogi 
(IEC60335-2-96/A1) 

Użycie folii jest oczywiste P 

 Symbol ogrzewania akumulacyjnego  podłogi  
(IEC60335-2-96/A1) 

 N/A 

 Symbol instalacji w betonie     (IEC60335-2-96/A1)  N/A 

7.7 Wyposażenie w schemat przyłączeń sprzętu 
przeznaczonego do przyłączania do więcej niż 
dwóch przewodów zasilających oraz sprzętu 
zasilanego z kilku źródeł energii 

 N/A 

7.8 Oznaczenie zacisków stosowanych do przyłączania do zasilania (z wyjątkiem 
przyłączenia typu Z): 

N/A 

 - zaciski stosowane wyłącznie dla przewodu 
neutralnego (N) 

 N/A 

 - zaciski uziemienia ochronnego (symbol            
IEC 60417-5019) 

 N/A 

 Oznaczenia nie umieszczane na częściach, które 
mogą być odjęte podczas przyłączania 
przewodów 

 N/A 

7.9 Oznaczenie lub umiejscowienie łączników, których 
zadziałanie mogłoby spowodować zagrożenie 

 N/A 

7.10 Oznaczenie położeń łączników i regulatorów 
sprzętu stacjonarnego (cyframi, literami lub za 
pomocą innych środków) ...................................... : 

 
 
— 

N/A 
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 Cyfra 0 stosowana do oznaczenia pozycji wyłą-
czenia i nie używana do innych oznaczeń, mogą-
cych powodować pomyłkę z pozycją wyłączenia 

 N/A 

7.11 Oznaczenie kierunku regulacji regulatorów  N/A 

7.12 Dołączona do sprzętu instrukcja bezpiecznego 
użytkowania 

 P 

 W instrukcji podane są specjalne środki 
ostrożności podczas konserwacji przez 
użytkownika, jeśli występują  

 P 

 Stwierdzenie zawarte w instrukcji:   N/A 

 - urządzenie nie może być używane przez osoby 
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawności 
fizycznej, dotykowej lub umysłowej, chyba że, są 
one nadzorowane lub zostały przeszkolone 

 N/A 

 - należy uważać na dzieci aby nie bawiły się 
ładowarką  

 N/A 

 Dla części urządzenia konstrukcji III klasy 
zasilanej przez zewnętrzny zasilacz, w instrukcji 
jest stosowy zapis, że urządzenie może być 
używane tylko wtedy kiedy jest wyposażone  
w odpowiednie zaciski zasilające  

 N/A 

 Instrukcja dla urządzeń klasy III zawiera zapis, że 
urządzenie może być zasilane z obwodu SELV, 
chyba że 

 N/A 

 jest zasilane z baterii, które ładowane są na 
zewnątrz  urządzenia 

 N/A 

7.12.1 Wystarczające dane  podczas instalowania 
sprzętu  

 P 

 Dla urządzeń przeznaczonych do stałego 
podłączenia do instalacji wodnej a nie 
podłączanych przez zewnętrzne węże do sieci 
wodociągowej, jest to wyraźnie zapisane  
w instrukcji 

 N/A 

 W dostarczonych instrukcjach instalowania podane są:  P 

 a) objaśnienie oznakowania i symboli , w razie 
potrzeby                                       (IEC 60335-2-96) 

 P 

 b) informacje o instalowaniu jednostek grzejnych  
w budynkach zawierające odpowiednie dane  
(IEC 60335-2-96) 

 P 

 c) stwierdzenie, że instalowanie jest zgodne  
z krajowymi przepisami instalacji w szczególności 
dotyczące zabezpieczeń różnicowoprądowych 
(RCD)                                          (IEC 60335-2-96) 

 P 
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 d) maksymalnie dopuszczalny prąd, który może 
przepływać przez jednostkę grzejną, gdy inne 
jednostki zasila się przez nią lub gdy prąd może 
się zmieniać zależnie od jej długości 
(IEC 60335-2-96) 

 P 

 e) spis regulatorów, chyba że są one wbudowane 
w jednostkę grzejną                     (IEC 60335-2-96) 

 P 

 f) maksymalną rezystancję termiczną pomiędzy 
jednostką grzejną i pomieszczeniem            
(IEC 60335-2-96) 

 P 

 g) typ materiału pokrywającego dopuszczonego 
do użytku, lub innych uzgodnionych z wytwórcą 
oraz,  że grubość materiałów pokrywających  
w przypadku podłóg nie powinna być mniejsza niż 
5 mm                                            (IEC 60335-2-96) 

 P 

 h) charakterystyki izolacji cieplnej, która ma być 
umieszczona pomiędzy oddzielnymi jednostkami 
grzejnymi do ogrzewania podłogi i sufitu 
instalowanymi poniżej                  (IEC 60335-2-96) 

 P 

 i) wykaz materiałów klejących     (IEC 60335-2-96)  P 

 j) stwierdzenie, że tabliczka znamionowa ma być 
umieszczona tak, aby przylegała do tablicy 
rozdzielczej; podaje ona rozmieszczenie jednostek 
grzejnych                                     (IEC 60335-2-96) 

 P 

 k) w przypadku jednostek grzejnych 
zainstalowanych w suficie podwieszanym lub 
dostępnych z przestrzeni dachu , stwierdzenie, że 
tabliczka z tą informacją jest umieszczona  
w miejscu dostępnym od strony sufitu  
(IEC 60335-2-96) 

 P 

 l) stwierdzenie, że w przypadku zastosowań  
w podłogach drewnianych jednostki grzejne 
mające tylko izolację podstawową mają być 
pokryte dodatkową izolacją elektryczną lub 
zasilane przez transformator separacyjny          
(IEC 60335-2-96) 

 P 

7.12.2 Jeżeli sprzęt mocowany nie jest wyposażony         
w przewód i wtyczkę lub urządzenie odłączające  
od źródła zasilania, mające przerwy stykowe na 
wszystkich biegunach: informacja podana              
w instrukcji, że urządzenie odłączające powinno 
być umieszczone w stałej instalacji elektrycznej 

 N/A 

 Jeżeli sprzęt stacjonarny jest wyposażony               
w przewód przyłączeniowy z wtyczką, w instrukcji 
podana informacja, że sprzęt należy tak ustawiać, 
żeby wtyczka była dostępna, chyba że 

 N/A 
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 sprzęt wyposażony jest w inne środki odłączania  
od zasilania 

 N/A 

7.12.3 Jeżeli izolacja przewodów zasilających sprzętu 
przyłączonego na stałe styka się z częściami,     
których przyrost temperatury podczas prób          
wg rozdz. 11 przekracza 50 K: w instrukcji 
powinno być podane stwierdzenie odnośnie 
wymaganej temperatury znamionowej izolacji 
przewodów 

 N/A 

7.12.4 Wymagane w instrukcji obsługi informacje sprzętu do wbudowania: P 

 - wymiary przestrzeni wymaganej dla sprzętu  P 

 - wymiary i rozmieszczenie elementów do 
zamocowania sprzętu 

 P 

 - minimalne odstępy między częściami sprzętu       
a otaczającymi je elementami zabudowy 

 P 

 - minimalne wymiary i rozmieszczenie otworów 
wentylacyjnych 

 N/A 

 - przyłączenie przyrządu do źródła zasilania             
i wzajemne połączenia części składowych 

 P 

 - niezbędne jest zapewnienie możliwości odłącze-
nia sprzętu od zasilania po jego zainstalowaniu,  

 P 

 chyba, że łącznik zgodny z wymaganiami wg 24.3  N/A 

7.12.5 Wymiana przewodu zasilającego z przyłączeniem 
typu X 

 N/A 

 Wymiana przewodu zasilającego z przyłączeniem 
typu Y 

 P 

 Wymiana przewodu zasilającego z przyłączeniem 
typu Z 

 N/A 

7.12.6 W instrukcji sprzętu grzejnego z wyłącznikiem 
termicznym niesamoczynnym, którego powrót do 
położenia wyjściowego uzyskuje się, odłączając 
zasilanie, podane odpowiednie OSTRZEŻENIE  

 N/A 

7.12.7 Instrukcja dla sprzętu mocowanego zawiera 
stwierdzenie w jaki sposób urządzenie ma być 
zamocowane   

 P 

7.12.8 W instrukcji sprzętu przyłączanego do sieci 
wodociągowej podano: 
- maksymalne ciśnienie doprowadzanej wody  
w Pa  
- min. ciśnienie doprowadzanej wody w Pa, jeśli 
jest to niezbędne do prawidłowego działania  

 N/A 
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 Dla sprzętu przyłączanego do sieci wodociągowej 
za pomocą odejmowalnych kompletnych wężów 
należy podać w instrukcji, że powinny to być nowe 
kompletne węże dostarczone wraz ze sprzętem 

 N/A 

7.12.101 Instrukcje urządzeń do zastosowań w podłogach 
wykonanych z betonu i podobnych  
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 

7.12.102 Instrukcje dla jednostek grzejnych tylko z izolacją 
podstawową innych niż zasilanych bardzo niskim 
napięciem bezpiecznym do zastosowań w sufitach 
i podłogach metalowych              (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

7.12.103 Instrukcje do urządzeń do zastosowań  
w podłogach gdzie jednostki grzejne przykryte są 
płytkami ceramicznymi z informacją o potrzebie 
położenia dodatkowej izolacji elektrycznej, chyba 
że jednostki grzejne są klasy II 
 (IEC 60335-2-96) 

 P 

7.12.104 W instrukcjach giętkich mat grzejnych, które mogą 
być cięte na miejscu instalowania podane jest, że 
prace te wykonywane są przez osoby 
autoryzowane przez wytwórcę    (IEC 60335-2-96) 

 P 

7.12.105 W instrukcjach jednostek grzejnych do 
nagrzewania akumulacyjnego określony jest 
znamionowy czas nagrzewania  (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

7.13 Instrukcja obsługi i inne wymagane teksty 
napisana w urzędowym języku 

 P 

7.14 Znakowanie wyraźne, czytelne i trwałe: P 

 - ręczne pocieranie oznaczeń w ciągu 15 s 
szmatką zwilżoną wodą,  

 P 

 - badania z użyciem benzyny lakowej nie 
wykonuje się                                 (IEC 60335-2-96) 

 P 

 Po wykonaniu wszystkich badań wg niniejszej 
normy, cechowanie pozostaje wyraźne i czytelne; 
tabliczki znamionowe nie ulegają zdeformowaniu; 
łatwe odjęcie ich od sprzętu nie jest możliwe 

 P 

 Jeżeli użyte symbole odnoszą się do sposobu 
instalowania lub nagrzewania, to mają one 
wysokość co najmniej 15 mm   
(IEC 60335-2-96/A1) 

 P 

7.15 Znakowanie umieszczone na głównej części 
sprzętu 

 P 

 Znakowanie łatwo dostrzegalne z zewnątrz 
sprzętu, lub po zdjęciu pokrywy 

 P 



       

       Strona 12 z 40               Sprawozdanie Nr  LA-16.115/16.075 

PN-EN 60335-2-96 

Rozdział Wymaganie + badanie Wyniki - obserwacje Ocena 

 

 

I-POB-07/01_Z1w9  

 

 W sprzęcie przenośnym zdjęcie pokrywy możliwe 
bez użycia narzędzia 

 N/A 

 W przyrządach stacjonarnych, po zainstalowaniu 
widoczne co najmniej nazwa wytwórcy lub upowa- 
żnionego dystrybutora, znak fabryczny lub znak 
identyfikacyjny oraz oznaczenie modelu lub typu 
sprzętu 

 N/A 

 W sprzęcie mocowanym, po jego zainstalowaniu 
wg wskazówek wytwórcy, widoczne co najmniej 
nazwa wytwórcy lub upoważnionego dystrybutora, 
znak fabryczny lub znak identyfikacyjny oraz 
oznaczenie modelu lub typu sprzętu 

 P 

 Wskazania łączników i regulatorów umieszczone   
w pobliżu tych urządzeń. Nie umieszczone na 
częściach, które mogą być przestawione i mogą 
spowodować nieprawidłowe zrozumienie  

 P 

 Wymagania stosuje się tylko do łączników  
i regulatorów                               (IEC 60335-2-96) 

 P 

7.16 Oznaczenie złącza termicznego lub wkładki 
topikowej nr katalogowym lub znakiem 
identyfikacyjnym, wyraźnie widocznym po 
rozmontowaniu sprzętu, niezbędnym do wymiany 
złącza termicznego 

 N/A 

7.101 Tabliczka mająca wystarczającą ilość miejsca dla 
wyliczenia jednostek grzejnych i odpowiednich 
danych umieszczona na każdej instalacji 
elektrycznej                                  (IEC 60335-2-96) 

 P 

    

8. OCHRONA PRZED DOSTĘPEM DO CZĘŚCI CZYNNYCH          P 

8.1 Zachowana wystarczająca ochrona przed 
przypadkowym dotknięciem do części czynnych 

 P 

8.1.1 Zgodność z wymaganiem badana we wszystkich 
położeniach sprzętu jak w normalnym użytkowa-
niu, po otwarciu pokryw i drzwiczek i po zdjęciu 
części odejmowalnych 

 P 

 Zapewniona ochrona przed dotknięciem do części 
czynnych trzonka lampy podczas wkładania lub 
wymiany lamp 

 N/A 

 Badanie próbnikiem B wg IEC 61032: palec 
probierczy nie powinien dotykać do części 
czynnych, lub części czynnych zabezpieczonych 
lakierem, emalią, nienasyconym papierem, tkaniną 
bawełnianą, koralikami lub masą zalewową 

 P 
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8.1.2 Badanie próbnikiem 13 wg IEC 61032 otworów     
w przyrządach klasy 0 i II lub konstrukcji klasy II: 
kołek probierczy nie powinien dotykać do części 
pod napięciem  

 N/A 

 Badanie próbnikiem 13 wg IEC 61032 otworów     
w uziemionych obudowach metalowych, pokrytych 
emalią lub lakierem: kołek probierczy nie powinien 
dotykać do części pod napięciem  

 N/A 

8.1.3 Sprzęt inny niż klasy II bada się próbnikiem 41    
wg IEC 61032: próbnik nie powinien dotykać do 
części czynnych  

 N/A 

8.1.4 Część dostępna nie jest uważana za część czynną, jeżeli: N/A 

 - zasilana jest napięciem bardzo niskim bezpiecz-

nym a.c. o wartości szczytowej  42,4 V 

 N/A 

 - napięcie prądu stałego nie przekracza 42,4 V; lub  N/A 

 - jest oddzielona od części czynnych impedancją 
ochronną 

 N/A 

 Jeżeli jest oddzielona impedancją ochronną: 

wartość prądu d.c.:  2 mA; lub 

 N/A 

 Wartość szczytowa prądu a.c.:  0,7 mA; ponadto  N/A 

 - przy napięciach o wartości szczytowej powyżej 
42,4 V do 450 V włącznie, pojemność nie prze-

kracza 0,1 F 

 N/A 

 - przy napięciach o wartości szczytowej powyżej 
450 V do 15 kV włącznie, wyładowanie nie prze-

kracza 45 C 

 N/A 

8.1.5 Części czynne chronione co najmniej izolacją podstawową przed zainstalowaniem 
lub montażem następującego sprzętu:  

P 

 - do wbudowania  P 

 - mocowany  N/A 

 - dostarczanego w oddzielnych zespołach  N/A 

 Zgodność z wymaganiem sprawdza się przez 
oględziny i badaniem wg 8.1.1  

 N/A 

8.2 Dla sprzętu klasy II i konstrukcji klasy II zapewnio-
na ochrona przed przypadkowym dotknięciem 
izolacji podstawowej i części metalowych, 
oddzielonych od części czynnych izolacją 
podstawową 

 N/A 

 Dopuszcza się możliwość dotykania części 
oddzielonych od części czynnych izolacją 
podwójną lub wzmocnioną 

 N/A 
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10. POBÓR MOCY I PRĄDU                                                                     P 

10.1 Pobór mocy przy napięciu znamionowym            
i w normalnej temperaturze roboczej nie różni się 
od znamionowego poboru mocy o wartości 
większe niż odchyłki podane w tabl. 1 

Patrz załączona tablica 10.1                           P 

10.2 Prąd w normalnej temperaturze roboczej nie różni 
się od prądu znamionowego o wartości większe 
niż odchyłki podane w tabl. 2  

 N/A 

 

14. UDARY NAPIĘCIOWE                                                            P 

 Sprzęt wytrzymuje udary napięciowe, na które 
może być narażony  

 P 

 Odstępy powietrzne mniejsze od wartości 
podanych w tablicy 16 poddaje się badaniu 
udarem napięciowym o napięciu probierczym  
wg tablicy 6 

Patrz załączona tablica 14                           P 

 Żadnych przeskoków podczas próby, 
z wyjątkiem izolacji roboczej  

 P 

 Przeskok na izolacji funkcjonalnej jest dopusz-
czalny, jeżeli sprzęt spełnia wymagania wg 
rozdziału 19, gdy odstępy izolacyjne są zwarte 

 N/A 

 

15. ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ                                                           P 

15.1 Obudowa sprzętu zapewnia stopień ochrony przed 
wilgocią zgodnie z klasyfikacją przyrządu 

IPX1  P 

 Badanie wykonuje się bezpośrednio na jednostce 
grzejnej                                        (IEC 60335-2-96) 

 P 

 Zgodność z wymaganiami sprawdza się wg 15.1.1 
z uwzględnieniem 15.1.2, bez zasilania przyrządu 

 P 

 Po próbie sprzęt poddaje się sprawdzeniu 
wytrzymałości elektrycznej wg 16.3 

3000 V, 50 Hz, 1 min. 
bez przebicia 

P 

 Oględziny nie wykazują śladów wody na izolacji, 
powodującej zmniejszenie odstępów izolacyjnych 
powierzchniowych i powietrznych poniżej wartości 
podanych w 29.1 

 P 

15.1.1 Sprzęt o stopniu ochrony innym niż IPX0 bada się 
wg EN 60529 ...................................................... : 

 
IPX1 

P 

 Zawory wodne mające części czynne wbudowane 
w węże zewnętrzne do przyłączania do sieci 
wodociągowej bada się jak sprzęt o IPX7 

 N/A 
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 Jednostki grzejne o stopniu ochrony IPX7 zanurza 
się na 72 h                                    (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

15.1.2 Jednostki grzejne inne niż jednostki grzejne  
o stopniu ochrony  IPX7 umieszcza się poziomo 
na dziurkowanej podporze zgodnie z normą  
IEC 60529, z uwzględnieniem oznakowania ich 
ukierunkowania                           (IEC 60335-2-96) 

 P 

 Jeżeli ukierunkowania nie zaznaczono, bada się je 
w obu położeniach                       (IEC 60335-2-96) 

 P 

15.2 Przelewanie się cieczy w normalnym użytkowaniu 
nie ma ujemnego wpływu na izolację el. sprzętu  

 N/A 

 Sprzęt z przyłączeniem typu X, nie wyposażony     
w specjalny przewód, wyposaża się w giętki 
przewód o najmniejszym przekroju wg tabl. 11 

 N/A 

 Sprzęt wyposażone we wtyk bada się z nałożoną 
odpowiednią nasadką lub bez niej, w zależności 
od tego, co jest bardziej niekorzystne  

 N/A 

 Części odejmowalne usuwa się  N/A 

 Pojemnik na ciecz napełnia się całkowicie 1 % 
roztworem wodnym NaCl, następnie dodaje się     
w ciągu 1 min wodę w ilości 15 % jego pojemności 
lub 0,25 l, w zależności od tego, która wartość jest 
większa .................................................................. : 

 
 
 
 
— 

N/A 

 Sprzęt poddaje się próbie wytrzymałości el. wg 
16.3 

 N/A 

 Oględziny nie wykazują śladów wody na izolacji, 
powodującej zmniejszenie odstępów izolacyjnych 
powierzchniowych i powietrznych poniżej wartości 
podanych w 29 

 N/A 

15.3 Sprzęt odporny na działanie wilgoci występującej   
w normalnych warunkach użytkowania 

 P 

 Sprzęt przed badaniem wg 15.1 lub 15.2 przetrzy-
muje się przez 24 h w komorze probierczej            
w normalnych warunkach atmosferycznych  

24 h:     20 ºC; 
             45 % 

P 

 Otwory dla przewodów pozostawia się otwarte;      
w miejscach osłabionych wykonuje się otwór 

 N/A 

 Części odejmowalne usuwa się i poddaje działaniu 
wilgoci razem z podstawową częścią sprzętu  

 N/A 

 Czas trwania próby w higrostacie: 48 h 48 h P 

 Wilgotność względna powietrza: (93 ± 3) %                93 % P 

 Temperatura powietrza: (20…30) C ± 1 K  23 C  P 
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 Badanie wykonuje się bezpośrednio na jednostce 
grzejnej i na dodatkowej  izolacji elektrycznej                                   
(IEC 60335-2-96) 

 P 

 Sprzęt wytrzymuje badania wg rozdz. 16  P 

 

16. PRĄD UPŁYWOWY I WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA        P 

16.1 Nie występuje nadmierny prąd upływowy sprzętu, 
a wytrzymałość elektryczna jest odpowiednia 
(zgodność sprawdzana próbami wg 16.2 i 16.3)  

 P 

 Impedancja ochronna odłączona od części 
czynnych 

 N/A 

 Badanie wykonuje się bezpośrednio na jednostce 
grzejnej i na dodatkowej  izolacji elektrycznej                                   
(IEC 60335-2-96) 

 P 

16.2 Sprzęt jednofazowy: napięcie probiercze 1,06 
napięcia znamionowego ....................................... : 

 
1,06 Un tj. 243,8 V, 50 Hz  

P 

 Sprzęt trójfazowy: napięcie probiercze 1,06 

napięcia znamionowego podzielonego przez 3 .. : 

 
— 

N/A 

 Prąd upływowy zmierzony w ciągu 5 s po 
doprowadzeniu napięcia probierczego 

(Patrz tablica 16.2) P 

 Wartość podaną dla sprzętu klasy 0 stosuje się  
w przypadku jednostek grzejnych tylko z izolacją 
podstawową                               (IEC 60335-2-96)                             

 P 

 Wartość podaną dla sprzętu klasy II stosuje się  
w przypadku jednostek grzejnych przeznaczonych 
do instalowania na powierzchni przewodzącej 
pokrytej betonem lub podobnym materiałem 
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 

16.3 Próba wytrzymałości elektrycznej w ciągu 1 min 
napięciem probierczym wg tabl. 5 

(Patrz tablica 16.3) P 

 Wartość podaną dla sprzętu klasy 0 stosuje się  
w przypadku jednostek grzejnych tylko z izolacją 
podstawową                               (IEC 60335-2-96)                             

 P 

 Wartość podaną dla sprzętu klasy II stosuje się  
w przypadku jednostek grzejnych przeznaczonych 
do instalowania na powierzchni przewodzącej 
pokrytej betonem lub podobnym materiałem 
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 Dodatkowa izolacja wytrzymuje napięcie 
probiercze jak dla izolacji wzmocnionej  
w przypadku jednostek grzejnych zasilanych 
napięciem innym niż napięciem bardzo niskim 
bezpiecznym                               (IEC 60335-2-96) 

 N/A 
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 Dodatkowa izolacja wytrzymuje napięcie 
probiercze jak dla izolacji dodatkowej  
w przypadku jednostek grzejnych zasilanych 
napięciem innym niż napięciem bardzo niskim 
bezpiecznym                               (IEC 60335-2-96) 

 P 

 Napięcie probiercze przykładane pomiędzy 
owinięty metalową folią przewód zasilający 
nieodłączalny a tuleję przepustową, odgiętkę lub 
odciążkę …………………………………………… : 

 
 
 
— 

N/A 

 W jednostkach grzejnych tylko z izolacją 
podstawowa innych niż zasilane przez 
transformator separacyjny, wyposażonych  
w dodatkową izolację elektryczną do stosowania  
w podłogach drewnianych, napięcie probiercze dla 
tej izolacji jak określone dla izolacji dodatkowej 
(IEC 60335-2-96/A1) 

 P 

 Podczas badania nie nastąpiło przebicie izolacji  P 

 

24 CZĘŚCI SKŁADOWE                                                                        P 

24.1 Części składowe odpowiadają                          
w uzasadnionym zakresie wymaganiom 
bezpieczeństwa podanym w odpowiednich 
normach   

 P 

 Wykaz części składowych Patrz tablica 24.1 P 

 Uwaga Z1: Zgodność części składowych            
z odpowiednimi normami nie stanowi 
zapewnienia zgodności z wymaganiami niniejszej 
normy 

 N/A 

 Uwaga Z2: Nie jest wymagana zgodność silników 
z EN 60034-1 

 N/A 

 Jeżeli nie określono inaczej, wymagania wg 
Rozdziału 29 niniejszej normy mają 
zastosowanie do części czynnych części 
składowych i części dostępnych sprzętu 

 N/A 

 Jeżeli nie określono inaczej, wymagania        
wg 30.2 niniejszej normy mają zastosowanie do 
części wykonanych z materiału innego niż metal 
w częściach składowych włącznie z częściami 
podtrzymującymi połączenia przewodzące prąd 
wewnątrz części składowych     

 N/A 

 Części składowe, które nie były wcześniej 
badane lub nie są zgodne z normą odpowiedniej 
części składowej, są badane zgodnie  
z wymaganiami wg 30.2 niniejszej normy 

 N/A 
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 Uwaga Z3: W przypadku części składowych, 
które zostały wcześniej przebadane i wykazują 
zgodność z wymaganiami dotyczącymi 
odporności na ogień wg normy dla danej części 
składowej nie jest konieczne ponowne badanie 
pod warunkiem: 

 N/A 

 - że stopień ostrości określony w normie 
dotyczącej danej części składowej nie jest niższy 
niż stopień ostrości określony w 30.2 niniejszej 
normy, i 

 N/A 

 - jeżeli wstępne wybieranie alternatyw nie jest 
stosowane, raport z badań części składowej 
stanowi o jej zgodności z odpowiednią normą 
(płomienie w czasie skumulowanym nie 
dłuższym niż 2 s nie są uwzględniane)  

 N/A 

 Niezależnie od tego, części składowe, które były 
wcześniej badane i wykazują zgodność  
z odpowiednią normą dla określonej liczby cykli, 
są poddawane badaniom zgodnie z 24.1.1 do 
24.1.9 

 N/A 

 Części składowe, które nie były oddzielnie 
badane i są zgodne z odpowiednią normą, części 
składowe, które nie są oznakowane lub nie są 
zastosowane zgodnie z ich oznakowaniem, są 
badane w warunkach, jakie występują w 
sprzęcie,  

 N/A 

 Uwaga Z4: W przypadku regulatorów 
automatycznych oznakowanie zawiera 
dokumentację i deklarację jak podano             
w EN 60730-1, rozdział 7.  

 N/A 

 Oprawki lampowe i oprawki starterów, które nie 
były wcześniej badane a stwierdzono zgodność  
z odpowiednią normą, są badane jak część 
sprzętu, i dodatkowo 

 N/A 

 wymagają potwierdzenia zgodności                  
z wymaganiami dotyczącymi sprawdzianów         
i zamienników wg odpowiedniej normy             
w warunkach występujących w sprzęcie 

 N/A 

 Jeżeli w odpowiedniej normie określono 
wymagania dotyczące sprawdzianów                 
i zamienników w temperaturze podwyższonej, 
stosuje się temperatury zmierzone podczas 
badań wg Rozdziału 11 

 N/A 

 Jeżeli nie ma normy dotyczącej danej części 
składowej, to nie określa się dodatkowych badań 

 N/A 
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24.1.1 Kondensatory, które mogą znajdować się stale 
pod napięciem sieci zasilającej, używane do 
tłumienia zakłóceń radiowych lub podziału 
napięcia wykazują zgodność z IEC 60384-14, lub 

 N/A 

 są badane wg załącznika F  N/A 

24.1.2 Transformatory bezpieczeństwa nie badane 
oddzielnie na zgodność z IEC 61558-2-6, 
spełniają postanowienia załącznika G 

 N/A 

 Inne złącza przyrządów zgodne z IEC 60309  N/A 

 Regulatory automatyczne zgodne z IEC 60730  
chyba że są badane z przyrządem 

 N/A 

24.1.3 Łączniki zgodne z IEC 61058-1 (jeżeli powinny 
być badane to wg załącznika H) 

 N/A 

24.1.4 Regulatory automatyczne zgodne z IEC 60730  
Liczba cykli działania wg IEC 730-1 p. 6.10        
i 6.11:  

 N/A 

 - termostaty: 10 000 cykli  N/A 

 - ograniczniki temperatury: 1000 cykli  N/A 

 - wyłączniki termiczne samoczynne: 300 cykli  N/A 

 - wyłączniki termiczne niesamoczynne                     
z podtrzymaniem napięcia: 1000 cykli 

 N/A 

 - inne wyłączniki termiczne niesamoczynne:             
30 cykli 

 N/A 

 - dawkowniki energii: 10 000 cykli  N/A 

 - łączniki czasowe: 3000 cykli   N/A 

 Uwaga 1: Deklarowanej liczby cykli działania nie 
stosuje się w przypadku regulatorów 
automatycznych, które pracują podczas badania 
wg rozdziału 11, jeżeli sprzęt spełnia wymagania 
niniejszej normy przy zwartych regulatorach 

 N/A 

 Regulatory automatyczne, jeżeli powinny być 
badane, są badane wg IEC 60730-1, od 11.3.5  
do 11.3.8 i wg rozdziału 17 (regulator typu 1) 

 N/A 

 Uwaga 2: Badań wg IEC 60730, rozdział 12, 13  
i 14, nie wykonuje się przed badaniem wg 
rozdziału 17 

 N/A 

 Uwaga 3: Jako temperaturę otoczenia podczas 
badań wg IEC 60730-1, rozdział 17 przyjmuje się 
temperaturę uzyskaną podczas badań sprzętu 
wg rozdziału 11, jak określono w tablicy 3, 
wyjaśnienie b 

 N/A 



       

       Strona 20 z 40               Sprawozdanie Nr  LA-16.115/16.075 

PN-EN 60335-2-96 

Rozdział Wymaganie + badanie Wyniki - obserwacje Ocena 

 

 

I-POB-07/01_Z1w9  

 

 Zabezpieczenia termiczne silników badane 
łącznie z silnikami w warunkach określonych       
w załączniku D 

 N/A 

 Stopień ochrony zapewniany przez obudowy 
przed wnikaniem wody w przypadku zaworów 
wodnych z częściami czynnymi i wbudowanych   
w zewnętrzne węże przeznaczone do 
przyłączenia sprzętu do sieci wodociągowej: 
IPX7 określony wg IEC 60730-2-8, p. 6.5.2  

 N/A 

24.1.5 Złącza nasadki z wtykiem wg IEC 60320-1. 
Sprzęt o stopniu ochrony IPX0 zgodny z IEC 
60320-2-3 

 N/A 

 Połączenia wtykowo-nasadkowe                       
wg IEC 60320-2-2 

 N/A 

24.1.6 Małe oprawki lampowe zgodne                           
z wymaganiami dla oprawek z gwintem E10, 
zgodnie z normą IEC 60238 

 N/A 

24.1.7 Zdalne sterowanie pracą sprzętu realizowane 
przez sieć telekomunikacyjną (wejściowe  
obwody telekomunikacyjne w sprzęcie zgodne  
z IEC 62151)     

 N/A 

24.1.8 Złącze termiczne zgodne z IEC 60691,                
 w przeciwnym razie uważane za celowo 
osłabioną część w rozumieniu Rozdziału 19) 

 N/A 

24.1.9 Przekaźniki inne niż przekaźniki rozruchowe 
silnika badane jak część sprzętu, jak również 
badane zgodnie z IEC 60730-1, Rozdział 17,      
w warunkach maksymalnego obciążenia 
występującego w sprzęcie przez co najmniej 
czas odpowiadający liczbie cykli działania wg 
24.1.4  

 N/A 

24.2 Sprzęt nie jest wyposażony w:   P 

 - łączniki lub regulatory automatyczne 
przyłączone do przewodów 

 P 

 - zespoły, które w przypadku uszkodzenia         
w przyrządzie powodują zadziałanie 
zabezpieczenia w sieci zasilającej 

 N/A 

 - wyłączniki termiczne, które mogą być ponownie 
załączone przez lutowanie, za wyjątkiem  

 N/A 

 przypadku stosowania lutu, którego temperatura 

topnienia wynosi min  230 C 

 N/A 
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24.3 Łączniki stosowane do odłączania na wszystkich 
biegunach przyrządów stacjonarnych, 
przyłączone bezpośrednio do zacisków zasilania; 
rozwarcie styków na każdym biegunie powoduje 
odłączenie w warunkach co najmniej kategorii 
przepięć III  

 N/A 

24.4 Wtyczki i gniazda wtyczkowe do przyłączania 
elementów grzejnych lub obwodów na napięcie 
bardzo niskie, nie są zamienne z wtyczkami         
i gniazdami wtyczkowymi wg IEC 60083 lub     
IEC 60906-1, lub 

 N/A 

 wtykami i nasadkami wg IEC 60320-1  N/A 

24.5 Kondensatory w uzwojeniach pomocniczych 
silników oznakowane ich napięciem 
znamionowym pojemnością znamionową i użyte 
zgodnie z oznakowaniem 

 N/A 

24.6 Silniki przyłączone do źródła zasilania mające 
izolację podstawową nieodpowiednią do napięcia 
znamionowego przyrządu, spełniają wymagania 
załącznika I 

 N/A 

24.7 Węże kompletne do przyłączenia sprzętu do sieci 
wodociągowej spełniają wymagania                       
IEC 61770 

 N/A 

 Węże dostarczone wraz ze sprzętem  N/A 

24.8 Kondensatory silnikowe w urządzeniach dla 
których stosuje się wymaganie 30.2.3 i które są  
stale połączone w szereg z uzwojeniem silnika 
nie są przyczyną zagrożeń w przypadku 
uszkodzenia  

 N/A 

 Jeden lub więcej warunków jest spełniony:  N/A 

 - kondensatory są klasy P2 zgodnie  
z IEC 60252-1  

 N/A 

 - kondensatory posiadają metalową lub 
ceramiczną obudowę 

 N/A 

 - odległość zewnętrznej powierzchni 
kondensatora od sąsiednich niemetalowych 
części przekracza 50 mm 

 N/A 

 - sąsiednie niemetalowe części w obrębie 50 mm 
wytrzymują próbę płomieniem igłowym wg 
Załącznika E  

 N/A 

 - sąsiednie niemetalowe części w obrębie 50 mm 
są wykonane z materiału izolacyjnego co 
najmniej klasy V-1 zgodnie z IEC 60695-11-10 

 N/A 
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24.101 Wyłączniki termiczne niezbędne do spełnienia 
wymagań wg rozdziału 19 są niesamoczynne  
i mają mechanizm wyzwalania swobodnego 
(IEC 60335-2-96) 

 P 

24.102 Regulatory i inne elementy niezbędne dla 
zapewnienia zgodności jednostki grzejnej  
z wymaganiami niniejszej normy są dostarczane 
z giętką matą grzejną lub  
(IEC 60335-2-96/A1) 

 N/A 

 Wystarczająco określone w instrukcji 
instalowania, aby mogły być nabyte oddzielnie 
(IEC 60335-2-96/A1) 

 P 

 

25 PRZYŁĄCZENIE DO ZASILANIA ORAZ GIĘTKIE PRZEWODY ZEWNĘTRZNE                                                                              P 

25.1 Sprzęt nie przewidziany do przyłączenia            
na stałe do sieci, wyposażony w jeden              
z poniższych środków przyłączania do źródła 
zasilania: 

 N/A 

 - przewód zasilający nieodłączalny z wtyczką  N/A 

 - wtyk mający co najmniej taki sam stopień 
ochrony, jaki wymagany jest od sprzętu   

 N/A 

 - kołki do połączenia z gniazdem wtyczkowym  N/A 

25.2 Sprzęt inny niż stacjonarny przeznaczony do 
zasilania z różnych źródeł wyposażony w nie 
więcej niż jeden środek przyłączenia do źródła 
zasilania  

 N/A 

 Sprzęt stacjonarny przeznaczony do zasilania           
z różnych źródeł wyposażony w więcej niż jeden 
środek do przyłączania do źródła zasilania, jeżeli 
każdy z obwodów jest pewnie odizolowany od 
pozostałych  

 N/A 

 Napięcie probiercze 1250 V, 50 Hz lub 60 Hz 
doprowadzone kolejno na 1 min między wejścia 
każdego z dwóch obwodów nie powoduje 
przebicia izolacji  

 N/A 

25.3 Jednostki grzejne inne niż te, które mogą być cięte na miejscu instalowania, mają 
jeden z następujących środków do przyłączenia do stałej instalacji elektrycznej: 
(IEC 60335-2-96)   

N/A 

 - zestaw zacisków                      (IEC 60335-2-96)  N/A 

 - zestaw wiązek przewodów zasilających   
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 - przewód zasilający nieodłączalny  
(IEC 60335-2-96) 

 N/A 
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 Jednostki grzejne, które mogą być cięte na 
miejscu instalowania, są dostarczane  
z odpowiednimi środkami do przyłączenia do 
instalacji elektrycznej                (IEC 60335-2-96) 

 P 

 Wiązki przewodów zasilających mają izolację 
podwójną lub                            (IEC 60335-2-96) 

 P 

 wyposażone są w koszulki izolacyjne o długości 
co najmniej 300 mm i grubości odpowiadającej 
grubości powłoki przewodu zasilającego 
nieodłączalnego (oznaczenie kodowe 60245 IEC 
53)                                            (IEC 60335-2-96) 

 P 

25.4 W sprzęcie o prądzie znamionowym nie 
przekraczającym 16 A, przeznaczonym do 
przyłączania instalacji elektrycznej, otwory 
wejściowe umożliwiają wprowadzenie przewodu 
lub rurki instalacyjnej o największym wymiarze 
zewnętrznym podanym w tablicy 10 

 N/A 

 Otwory wejściowe do wprowadzania rurek lub 
przewodów oraz miejsca celowo osłabione nie 
pogarszają ochrony przed dostępem do części 
czynnych i nie zmniejszają odstępów 
izolacyjnych poniżej wartości określonych w 29 

 N/A 

25.5 Przewody zasilające nieodłączalne przyłączane 
do sprzętu jednym ze środków: 

 P 

 - przyłączeniem typu X  N/A 

 - przyłączeniem typu Y  P 

 - przyłączeniem typu Z,  jest dopuszczone 
(IEC 60335-2-96)  

 N/A 

 Przyłączenia typu X innego niż ze specjalnie 
przygotowanym przewodem, nie stosuje się do 
płaskich przewodów szychowych dwużyłowych 

 N/A 

25.6 Wtyczki wyposażone tylko w jeden przewód 
giętki 

 N/A 

25.7 Przewód zasilający nieodłączalny jest jednym      
z poniższych typów: 

 P 

 - przewód zwykły o izolacji i powłoce gumowej 
(60245 IEC 53) 

 N/A 

 - przewód zwykły giętki o powłoce 
polichloroprenowej (60245 IEC 57) 

 P 

 - przewód o izolacji gumowej i powłoce 
usieciowanego PCV (60245 IEC 87 

 N/A 
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 - przewód lekki o izolacji i oponie polwinitowej 
(60227 IEC 52), dla przyrządów o masie nie 
przekraczającej 3 kg 

 N/A 

 - przewód zwykły o izolacji i oponie polwinitowej 
(60227 IEC 53), dla innych przyrządów 

 N/A 

 - przewód odporny na gorąco, lekki o izolacji         
i oponie polwinitowej (60227 IEC 56), dla 
przyrządów o masie nie przekraczającej 3 kg 

 N/A 

 - przewód odporny na gorąco,  o izolacji            
i oponie polwinitowej (60227 IEC 57),             
dla innych przyrządów 

 N/A 

25.8 Nominalne przekroje żył przewodu zasilającego 
zgodne z tabl. 11: znamionowy prąd (A); przekrój 
żyły przewodu (mm

2
) …………………………….. :  

 
około 1 A; 0,5 mm

2
, 0,75 mm

2 

zastosowano 2,5 mm
2 

P 

25.9 Przewody zasilające nieodłączalne nie stykają 
się z ostrymi punktami lub krawędziami sprzętu 

 N/A 

25.10 Żyłę w izolacji zielono-żółtej przewodu zasilają-
cego nieodłączalnego sprzętu klasy I stosuje się 
do uziemiania sprzętu 

 N/A 

25.11 Nie stosuje się oblutowania stopem cynowo-
ołowiowym żył przewodu zasilającego 
nieodłączalnego w miejscu narażonym na 
ściskanie, chyba, że 

 P 

 Element zaciskowy nie stwarza ryzyka złego 
styku w wyniku zimnego płynięcia lutu 

 N/A 

25.12 Przeginanie przewodu do krzywizn obudowy nie 
powoduje uszkodzenie izolacji przewodu 

 N/A 

25.13 Otwory wejściowe wykonane tak, aby powłoka 
przewodu zasilającego nieodłączalnego               
nie ulegała uszkodzeniu przy wprowadzaniu         
przez nie przewodu 

 N/A 

 Jeżeli obudowa w miejscu otworu nie jest               
z materiału izolacyjnego wykładziny nie 
odejmowalne lub tulejki przepustowe spełniają 
wymaganie 29.4 dotyczące izolacji dodatkowej  

 N/A 

 Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny jest bez 
osłony i sprzęt nie jest klasy 0 to są wymagane 
dodatkowe wykładziny i tulejki przepustowe 

 N/A 

25.14 Przewód zasilający odpowiednio zabezpieczony 
przed przeginaniem  

 N/A 

 Próba przeginania:  N/A 

 - przekrój nominalny przewodu (mm
2
) ...........…. :  —
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 - siła obciążająca przewód (N) ..……………..….. : —  

 - kąt przegięcia () .............................................. : —  

 - liczba przegięć ................................................. : —  

 W wyniku badania nie nastąpiło:  N/A 

 - zwarcie między żyłami przewodu  N/A 

 - pęknięcie więcej niż 10 % drutów żyły   N/A 

 - wysunięcie się żyły z zacisku  N/A 

 - obluzowanie odgiętki lub innej osłony przewodu  N/A 

 - uszkodzenie przewodu lub odgiętki naruszające 
zgodność z wymaganiami normy 

 N/A 

 - przebicie izolacji przez druty żyły przewodu             
w takim stopniu, że stały się one dostępne 

 N/A 

25.15 Sprzęt wyposażony w przewód zasilający 
nieodłączalny oraz sprzęt przyłączany na stałe 
giętkim przewodem zabezpieczony odciążką 
przed rozciąganiem lub skręcaniem żył            
w miejscu przyłączenia do zacisków oraz 
zabezpieczającą izolację przed ścieraniem 

 N/A 

 Przewód nie może być wepchnięty do sprzętu na 
tyle, aby mogło nastąpić uszkodzenie przewodu 
lub wewnętrznych części sprzętu 

 N/A 

 Próba naciągu i skręcenia przewodu:  N/A 

 - siła (N) podczas 25-krotnego naciągu przewodu 
w ciagu 1 s ………………………………………. :  

                                              

 
 

 - moment skręcający (Nm) w ciągu 1 min (nie 
dotyczy przewodu zwijanego samoczynnie) …. : 

                                                  

 
 

 Podczas badania przewód nie uległ uszkodzeniu  
a końce żył nie wysuwają się  z zacisków 

 N/A 

 Przesunięcie przewodu w kierunku osiowym nie 
większe niż 2 mm 

 
 

N/A 

25.16 Odciążki przewodu przyłączenia typu X tak 
skonstruowane i rozmieszczone, aby: 

 N/A 

 - wymiana przewodu była łatwa do wykonania  N/A 

 - było zrozumiałe, jak uzyskać zmniejszenie 
naprężenia od naciągu i zapobiec skręceniu 

 N/A 

 - można było je stosować do różnych przewodów  N/A 
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 - przewód nie mógł stykać się z wkrętami 
mocującymi odciążkę, jeżeli wkręty są dostępne, 
chyba, że są one oddzielone od dostępnych 
części metalowych izolacją dodatkową 

 N/A 

 - przewód nie był dociskany metalowym 
wkrętem, który naciska bezpośrednio na przewód  

 N/A 

 - co najmniej jedna część odciążki była pewnie 
zamocowana w sprzęcie, jeżeli nie jest to część 
specjalnie przygotowanego przewodu 

 N/A 

 - wkręty, które trzeba odkręcić i wkręcić przy 
wymianie przewodu, nie mocowały innej części 
sprzętu, jeżeli ma zastosowanie 

 N/A 

 - przy możliwości obejścia labiryntów próba             
wg 25.15 dała wynik dodatni 

 N/A 

 - w sprzęcie klasy 0, 0I i I były wykonane                
z materiału izolacyjnego lub wyłożone 
materiałem izolacyjnym, chyba że uszkodzenie 
izolacji przewodu nie może spowodować 
przedostanie 
się napięcia na części dostępne metalowe  

 N/A 

 - w sprzęcie klasy II były wykonane z materiału 
izolacyjnego , jeśli są z metalu, były izolowane    
od dostępnych części metalowych izolacją 
dodatkową 

 N/A 

25.17 Przyłączenia typu Y i Z wyposażone                    
w odpowiednie odciążki 

 N/A 

25.18 Dostęp do odciążek przewodów możliwy              
za pomocą narzędzia, lub 

 N/A 

 Tak skonstruowane, że przewód może być 
zainstalowany wyłącznie za pomocą narzędzia  

 N/A 

25.19 W przypadku przyłączeń typu X w sprzęcie 
przenośnym dławnice nie są stosowane jako 
odciążki 

 N/A 

 Nie stosuje się wiązania węzła na przewodzie lub 
obwiązywania końców przewodu sznurkiem 

 N/A 

25.20 Żyły przewodu zasilającego przyłączeń typu Y   
i Z dodatkowo odizolowane od części dostępnych 
metalowych izolacją podstawową w sprzęcie 
klasy 0, 0I i I oraz izolacją dodatkową w sprzęcie 
kl. II 

 P 

25.21 Przedział do przyłączania sprzętu na stałe do 
instalacji elektrycznej lub przewodu zasilającego  
z przyłączeniem typu X:  

 N/A 
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 - umożliwia sprawdzenie prawidłowego ułożenia 
przewodów przed zamontowaniem pokrywy 

 N/A 

 - jest tak skonstruowany, że montowanie 
pokrywy nie powoduje uszkodzenia przewodów  
i izolacji 

 N/A 

 - w sprzęcie przenośnym w przypadku 
wysunięcia się nieizolowanych końców żył   
z zacisków, uniemożliwia ich zetknięcie się   
z częściami dostępnymi metalowymi 

 N/A 

 Próba montażu wiązki przewodów lub giętkich 
przewodów o największym przekroju wg tabl. 13 

 N/A 

 Sprzęt przenośny: do przewodu przykłada się 
siłę 2 N w dowolnym kierunku w pobliżu zacisku 
(próba nie jest wymagana, jeżeli nie są 
przewidziane zaciski tulejkowe i przewód 
zasilający nie jest zamocowany w odległości 30 
mm lub mniejszej od zacisku) ......................... … : 

 
 
 
 
 
― 

N/A 

 Odizolowany koniec żyły nie styka się                
z częściami metalowymi dostępnymi 

 N/A 

25.22 Wtyki spełniają poniższe wymagania:  N/A 

 - części czynne nie są dostępne podczas 
nakładania lub zdejmowania nasadki 

 N/A 

 - nasadka jest nakładana bez trudności   N/A 

 - po nałożeniu nasadki sprzęt nie opiera się na 
nasadce  

 N/A 

 - nie są wtykami do pracy zimnej, jeżeli przyrost 
temperatury zewnętrznych części metalowych 
przekracza 75 K, chyba że konstrukcja sprzętu 
uniemożliwia dotykanie przewodu zasilającego 
do tych części metalowych 

 N/A 

25.23 Przewody łączeniowe spełniają wymagania 
stawiane przewodom zasilającym 
nieodłączalnym, z wyjątkiem określonych         
w normie przypadków 

 P 

 Jeżeli konieczne, próba wytrzymałości 
elektrycznej wg 16.3 

 N/A 

25.24 Odłączenie przewodów łączeniowych nie jest 
możliwe bez użycia narzędzia, jeżeli ich 
odłączenie powoduje powstanie niezgodności      
z wymaganiami normy  

 P 
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25.25 Wymiary kołków sprzętu wsuwane w gniazdo są 
odpowiednie do wymiarów gniazda. Wymiary 
kołków i powierzchni czołowych zgodne  
z odpowiednimi wymiarami wtyczek w IEC 60083 

 N/A 

 

26 ZACISKI PRZEWODÓW ZEWNĘTRZNYCH                                        P 

26.1 Sprzęt wyposażony w zaciski lub podobne układy 
do połączenia przewodów zewnętrznych 

Zaciski miedziane z powłoką 
cynową 

P 

 Zaciski dostępne tylko po odjęciu 
nieodejmowalnej pokrywy, jednakże zaciski 
uziemiające dostępne, jeżeli wymagane jest 
użycie narzędzia do wykonania połączeń i są 
przewidziane środki do zaciskania przewodów.  

 P 

 Jednostka grzejna nie ma zacisków śrubowych 
(IEC 60335-2-96) 

 P 

26.2 Sprzęt z przyłączeniem typu X, z wyjątkiem tego, 
który ma specjalnie wykonany przewód, oraz 
sprzętu do przyłączenia do instalacji stałej, 
wyposażony w zaciski, w których przyłączenie 
następuje za pomocą wkrętów, śrub, nakrętek lub 
innych skutecznych elementów złącznych, chyba, 
że są lutowane. 

 N/A 

 Wkręty, śruby, nakrętki nie służą do mocowania 
innych elementów, z wyjątkiem przypadku  

 N/A 

 gdy mocują również przewody wewnętrzne,          
jeżeli są one tak rozmieszczone, że nie mogą się 
przemieszczać podczas przyłączania przewodów 
zasilających  

 N/A 

 Jeżeli stosuje się połączenia lutowane,              
to żyły powinny być tak usytuowane lub 
rozmieszczone tak, aby pewność pozostawania 
ich w przewidzianym miejscu  nie jest 
uwarunkowana tylko lutowaniem   

 N/A 

 Samo lutowanie może być stosowane gdy 
przewidziano przegrody uniemożliwiające, 
w przypadku zerwania się żyły przewodu, 
zmniejszenie odstępów izolacyjnych poniżej 
określonych wartości.  

 N/A 

 Przewody (żyły przewodów) przyłączane           
z zastosowaniem lutowania, są umiejscowione 
lub zamocowane w taki sposób, że podparcie  
w celu utrzymania ich we właściwym położeniu 
nie jest umieszczone tylko w miejscu lutowania 
(np. przewody utrzymywane w swoim położeniu  
w pobliżu zacisków niezależnie od lutowania)  

 N/A 
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26.3 Zaciski do przyłączania typu X oraz do 
przyłączenia sprzętu do instalacji elektrycznej 
wykonane tak, aby zaciśnięcie żyły między 
metalowymi powierzchniami z zapewnieniem 
odpowiedniego nacisku nastąpiło bez 
uszkodzenia żyły  

 P 

 Zaciski do przyłączenia typu X oraz do 
przyłączenia na stałe do instalacji tak 
zamocowane, że podczas dokręcania                
i luzowania elementów dociskających 

 N/A 

 - zacisk nie ulega obluzowaniu  N/A 

 - przewody wewnętrzne nie ulegają naprężeniu  N/A 

 - odstępy izolacyjne powierzchniowe                  
i powietrzne nie ulegają zmniejszeniu poniżej 
wartości wg 29 

 N/A 

 Zgodność z wymaganiami - oględziny i próba       
wg p. 9.6 IEC 60999-1; stosowany moment 
obrotowy wynosi 2/3 podanego momentu: 

 
N/N 

 Nominalna średnica wkręta (mm) ………………. :   

 Rodzaj wkręta …………………………………….. :   

 Moment obrotowy (Nm) ………………………….. :   

 Liczba dokręceń i luzowań ………………………. :   

 Uszkodzenie elementu zaciskowego w czasie 
prób: nie dopuszczalne 

 N/A 

26.4 Zaciski do przyłączenia typu X, z wyjątkiem 
zacisków do specjalnie przygotowanego 
przewodu i zacisków do przyłączenia na stałe do 
instalacji, nie wymagają specjalnego 
przygotowania żył przewodów. Ich konstrukcja  
i rozmieszczenie uniemożliwia wysunięcie się   
z zacisku podczas dokręcania wkrętów lub 
nakrętek 

 N/A 

26.5 Wymaganie to stosuje się do wszystkich 
zacisków do których przyłączenia wykonuje się 
podczas instalowania          (IEC 60335-2-96/A1) 

 P 

 

26.6 Zaciski do przyłączenia typu X oraz do 
przyłączenia na stałe do instalacji umożliwiają 
przyłączenie żył o nominalnym przekroju wg tabl. 
13; prąd znamionowy (A); nominalny przekrój 
żyły (mm

2
) ………………………………………… : 

 
 
 
 
około 1 A; 2,5 mm² 

P 

 Zaciski umożliwiają przyłączenie przewodu 
specjalnie przygotowanego 

 P 
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26.7 Zaciski do przyłączenia typu X dostępne  
po zdjęciu pokrywy lub części obudowy 

 N/A 

26.8 Zaciski do przyłączenia na stałe do instalacji, 
łącznie z zaciskiem uziemiającym, umieszczone 
blisko siebie 

 N/A 

26.9 Zaciski tulejkowe skonstruowane                      
i rozmieszczone tak, że przejście przewodu poza 

otwór gwintowy co najmniej ½   gwintu, nie 
mniej niż 2,5 mm 

 N/A 

26.10 Zaciski gwintowe i bezgwintowe nie są 
stosowane do przyłączenia żył płaskiego 
przewodu szychowego dwużyłowego, chyba, że 
końcówki żył są wyposażone w środki 
przystosowane do przyłączenia do zacisków 
gwintowych 

 N/A 

 Próba rozciągania połączenia siłą 5 N  N/A 

26.11 Przyłączenia typu Y i Z: stosowane lutowanie, 
spawanie, zaciskanie itp. połączenia  

Zaciskanie P 

 Przyrządy klasy II: ustalenie położenia żył 
przewodu nie jest uzyskiwane tylko przez 
lutowanie, spawanie lub zaciskanie, chyba że  

 N/A 

 stosuje się przegrody uniemożliwiające             
w przypadku uwolnienia się żyły przewodu 
zmniejszenie odstępów izolacyjnych oraz między 
częściami czynnymi a innymi częściami 
metalowymi poniżej określonych wartości  

  N/A 

 Przewody (żyły przewodów) przyłączane           
z zastosowaniem lutowania, są umiejscowione 
lub zamocowane w taki sposób, że podparcie  
w celu utrzymania ich we właściwym położeniu 
nie jest umieszczone tylko w miejscu lutowania 
(np. przewody utrzymywane w swoim położeniu  
w pobliżu zacisków niezależnie od lutowania)  

 N/A 

 Wymaganie to stosuje się również do jednostek 
grzejnych wyposażonych w wiązki przewodów 
zasilających (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 

29. ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIERZCHNIOWE I POWIETRZNE ORAZ 
GRUBOŚĆ IZOLACJI STAŁEJ 

P 

 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe 
oraz grubość izolacji stałej powinny wytrzymać 
naprężenia elektryczne, na które sprzęt może być 
narażony  

 P 
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 Jeżeli stosowane są powłoki na płytkach druko-
wanych do ochrony mikrośrodowiska lub do 
zapewnienia izolacji podstawowej stosuje się 
załącznik J 

 N/A 

29.1 Odstępy izolacyjne powietrzne nie mniejsze niż 
podane w tabl. 16, biorąc pod uwagę 
znamionowe napięcie udarowe dla kat. przepięć 
wg tabl. 15 

Uimp = 4,0 kV P 

 Odstępy mogą być zmniejszone w przypadku 
izolacji podstawowej lub funkcjonalnej, jeżeli 
przejdą z wynikiem dodatnim badanie napięciem 
udarowym wg rozdziału 14 

 P 

 Jeżeli odstępy mogą być naruszone w wyniku 
zużycia, odkształcenia, przesunięcia się elemen-
tów podczas montażu, to odstępy powietrzne w 

przypadku napięć udarowych  1500 V zwiększa 
się o 0,5 mm i badania udarami nie stosuje się  

 N/A 

 Badania udarami nie stosuje się, gdy 
mikrośrodowisko ma stopień zanieczyszczenia 3 
lub w przypadku izolacji podstawowej sprzętu 
klasy 0 i 0I   

 N/A 

 Przyjmujemy, że sprzęt ma kategorię przepięcia II   N/A 

 Sprawdzenie wykonano przez oględziny  
i pomiary   

 P 

 Modułowe jednostki grzejne mają kategorię 
przepięć II                              (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 Inne jednostki grzejne mają kategorię przepięć III 
(IEC 60335-2-96) 

 P 

29.1.1 Odstępy izolacyjne powietrzne izolacji 
podstawowej powinny być wystarczające, aby 
wytrzymać przepięcia występujące podczas 
użytkowania uwzględniając znamionowe napięcia 
udarowe 

Próba napięciem impulsowym: 
4,8 kV; 1,2/50 µs 

P 

 Odstępy izolacyjne powietrzne na zaciskach 
elementów grzejnych w osłonie rurowej mogą być 
zmniejszone do 1,0 mm, jeżeli mikrośrodowisko 
ma stopień zanieczyszczenia 1 

 N/A 

 Lakierowane przewody uzwojeń uważa się za 
przewody gołe 

 N/A 

29.1.2 Odstępy izolacyjne powietrzne izolacji dodatkowej 
nie powinny być mniejsze, niż podane w tabl. 16 

 N/A 
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29.1.3 Odstępy izolacyjne powietrzne izolacji 
wzmocnionej nie powinny być mniejsze, niż 
podane w tabl. 16 dla izolacji podstawowej, ale 
przy zastosowaniu wartości następnego 
wyższego stopnia dla napięcia udarowego jako 
odniesienia 

 N/A 

 

29.1.4 W przypadku izolacji funkcjonalnej stosuje się 
wartości wg tablicy 16, chyba, że 

 N/A 

 Sprzęt spełnia wymagania wg rozdziału 19           
z izolacją funkcjonalną zwartą 

 N/A 

 Lakierowane przewody uzwojeń uważa się za 
gołe, jednak odstępów  powietrznych w miejscach 
krzyżowania się przewodów się nie mierzy 

 N/A 

 Odstępy izolacyjne powietrzne pomiędzy 
powierzchniami elementów grzejnych PTC mogą 
być zmniejszone do 1 mm 

 N/A 

 Lakierowane przewody uzwojeń uważa się za 
przewody gołe, ale odstępy powietrzne podane    
w tabl. 16 zmniejsza się do 0,5 mm w przypadku 
napięć udarowych ≥ 1500 V 

 N/A 

29.1.5 W przypadku sprzętu mającego wyższe napięcie 
robocze niż napięcie znamionowe napięcie 
przyjmowane do określenia odstępów 
powietrznych wg tablicy 16 powinno być sumą 
znamionowego napięcia udarowego oraz różnicy 
pomiędzy wartością szczytową napięcia 
roboczego i wartością szczytową napięcia 
znamionowego  

 N/A 

 Jeżeli uzwojenie wtórne transformatora 
obniżającego napięcie jest uziemione lub, jeżeli 
jest uziemiony ekran pomiędzy uzwojeniami 
pierwotnym i wtórnym, odstępy powietrzne izolacji 
podstawowej po stronie wtórnej nie powinny być 
mniejsze niż podane w tabl. 16, ale przy użyciu 
jako odniesienia następnego niższego napięcia 
udarowego  

 N/A 

 W przypadku obwodów zasilanych napięciem 
niższym niż napięcie znamionowe, odstępy 
powietrzne izolacji funkcjonalnej określa się na 
podstawie napięcia roboczego, przyjmowanego 
jako napięcie znamionowe wg tablicy 15 

 N/A 

29.2 Sprzęt powinien być skonstruowany tak, aby 
odstępy izolacyjne powierzchniowe były nie 
mniejsze niż odpowiadające napięciu roboczemu, 
z uwzględnieniem grupy materiałowej oraz 
stopnie zanieczyszczenia 

 N/A 
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 Stosuje się 2 stopień zanieczyszczenia, chyba że  N/A 

 Podjęte są środki ostrożności do ochrony izolacji, 
wtedy stosujemy stopień zanieczyszczenia 1 

 N/A 

 Izolacja ulega zanieczyszczeniom przewodzącym 
w tym przypadku stosujemy stopień 3 

 N/A 

 Zgodność z wymaganiami sprawdza się 
wykonując oględziny i pomiary 

 N/A 

29.2.1 Odstępy powierzchniowe izolacji podstawowej nie 
powinny być mniejsze od podanych  
w tablicy 17 

 N/A 

 Dla stopnia zanieczyszczenia 1, jeżeli badanie   
wg rozdz. 14 zastosowano do sprawdzenia 
danego odstępu powietrznego, odpowiadający 
odstęp powierzchniowy nie powinien być 
mniejszy niż minimalna wartość odstępu 
powietrznego wg tabl. 16 

 N/A 

29.2.2 Odstępy powierzchniowe izolacji dodatkowej nie 
powinny być mniejsze od podanych  
w tablicy 17 

 N/A 

29.2.3 Odstępy powierzchniowe izolacji wzmocnionej 
powinny być co najmniej podwojone odnośnie do 
odstępów dla izolacji podstawowej,  
wg tablicy 17 

 N/A 

29.2.4 Odstępy powierzchniowe izolacji funkcjonalnej nie 
powinny być mniejsze od podanych  
w tablicy 18 

 N/A 

 Jednak odstępy powierzchniowe mogą być 
zmniejszone, jeżeli sprzęt spełnia wymagania    
wg rozdziału 19 z izolacja funkcjonalną zwartą 

 N/A 

29.3 Izolacja dodatkowa oraz izolacja wzmocniona 
powinny mieć wystarczającą grubość lub 
odpowiednią liczbę warstw  

 P 

 Zgodność sprawdza się przez pomiary, 
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej oraz 
ocenę jakości termicznej materiału 

 P 

 Nie określa się wymagań dotyczących wymiarów  
w przypadku izolacji giętkich mat grzejnych lub 
dodatkowej izolacji elektrycznej      
(IEC 60335-2-96/A2) 

 P 

29.3.1 Grubość izolacji powinna być co najmniej  N/A 

 1 mm dla izolacji dodatkowej  N/A 

 i 2 mm dla izolacji wzmocnionej  N/A 
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29.3.2 Każda warstwa izolacji powinna wytrzymywać 
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
wg 16.3 w przypadku izolacji dodatkowej 

 P 

 Izolacja dodatkowa powinna składać się co 
najmniej z dwóch warstw  

 N/A 

 a izolacja wzmocniona z trzech warstw materiału  N/A 

 W przypadku jednostek grzejnych klasy II 
wymagane są dwie warstwy izolacji na giętkich 
matach grzejnych                   (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

 Każda z warstw izolacji przechodzi z wynikiem 
dodatnim sprawdzenie wytrzymałości izolacji jak 
dla izolacji wzmocnionej         (IEC 60335-2-96/A2) 

 N/A 

 Jednak jeżeli warstwy są nierozłącznie połączone 
również  przechodzą z wynikiem dodatnim 
sprawdzenie wytrzymałości izolacji wg p, 16.3 jak 
dla izolacji wzmocnionej         (IEC 60335-2-96/A2) 

3000 V P 

29.3.3 Izolację poddaje się badaniu suchym gorącym 
powietrzem wg IEC 60068-2-2, próba Bb  

 N/A 

 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji  
pod koniec próby 

 N/A 

 Jeżeli przyrost temperatury w badaniu wg 
rozdziału 19 nie przekracza wartości w tabl.3, 
badania nie wykonuje się  

 N/A 

29.3.4 Grubość dostępnych części izolacji wzmocnionej 
składającej się z jednej warstwy materiału 
izolacyjnego nie mniejsza niż podana  
w Tablicy 19 ………………………………………. : 

 
 
 
— 

N/A 

 

30 ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ i ŻAR                                                                                                   P 

30.1 Części zewnętrzne z materiałów innych niż metal 
w dostatecznym stopniu odporne na wysoką 
temperaturę 

          P 

 Części podtrzymujące części czynne                    
w dostatecznym stopniu odporne na wysoką 
temperaturę 

  P 

 Części z materiałów termoplastycznych          
zapewniające izolację dodatkową lub 
wzmocnioną w dostatecznym stopniu odporne na 
wysoką temperaturę          

 
 
 
  

P 

 Próba nacisku kulką siłą 20 N; średnica odcisku 
kulki nie większa niż 2 mm 

 N/A 

 Temperatura probiercza:   
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 - dla części zewnętrznych: maksymalny przyrost 
temperatury określony wg rozdz. 11, powiększony 

o (40  2) °C; nie niższa niż (75  2) °C ......... … :  

 
 

                                          

 

 - dla części podtrzymujących części czynne: 
maksymalny przyrost temperatury określony wg 

rozdz. 11, powiększony o (40  2)  °C;      

nie niższa niż (125  2)°C ............................... … : 

 
 
 

  

 

 - dla części termoplastycznych stanowiących 
izolację dodatkową lub wzmocnioną:   

próba w temperaturze (25  2)  °C, powiększonej 
o maksymalny przyrost temperatury określony wg 
rozdz. 19, jeżeli daje to temperaturę wyższą (°C) : 

 
 
 
 

 

 

 

 Badania nie stosuje się w przypadku giętkich mat 
grzejnych (IEC 60335-2-96) 

 P 

 Badania wg IEC 60884-1, 25.1 i 25.4 mają 
zastosowanie w przypadku giętkich części 
elementów łączeniowych            (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

30.2 Części z materiałów innych niż metal odporne    
na zapalenie się i na rozprzestrzenianie się ognia 

 P 

 Wymagania nie stosuje się w przypadku 
jednostek grzejnych przeznaczonych do 
stosowania w podłogach wykonanych z betonu 
lub z podobnego materiału         (IEC 60335-2-96) 

 N/A 

30.2.1 Części z materiału innego niż metal bada się wg 
IEC 60695-2-11 rozżarzonym drutem           
o temperaturze 550 °C,  

 N/A 

 Badania rozżarzonym drutem nie wykonuje się na 
częściach z materiału zaklasyfikowanego co 
najmniej HB40 wg IEC 60695-11-10  

 N/A 

 Części, na których próba nie może być wykonana 
(materiał miękki lub spieniony), spełniają 
wymagania ISO 9772 dla materiałów 
zakwalifikowanych jako HBF 

 N/A 

30.2.2 W przypadku sprzętu pracującego pod nadzorem, 
części z materiału innego niż metal 
podtrzymujące połączenia wiodące prąd           
 i w odległości do 3 mm od tych połączeń poddaje 
się badaniu rozżarzonym drutem wg IEC 60695-
2-11                       

 N/A 

 Jednak badania rozżarzonym drutem nie 
wykonuje się na częściach z materiału               
o wskaźniku palności rozżarzonym drutem    
wg IEC 60695-2-12, co najmniej:   

 N/A 
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 - 750 °C, dla połączeń wiodących prąd 
przekraczający 0,5 A w normalnych warunkach 

 N/A 

 - 650 °C, dla pozostałych połączeń   N/A 

 Badanie materiału osłaniającego część 
znajdującą się w odległości do 3 mm od 
połączenia wiodącego prąd    

 N/A 

 Badanie rozżarzonym drutem wykonuje się    
wg IEC 60695-2-11 w temperaturach: 

 N/A 

 - 750 °C, dla połączeń wiodących prąd 
przekraczający 0,5 A w normalnych warunkach 

 N/A 

 - 650 °C, dla pozostałych połączeń   N/A 

 Badaniu nie podlegają przyrządy ręczne, 
przyrządy z łącznikiem utrzymywanym ręką lub 
nogą w położeniu załączonym i przyrządy, 
których obciążenie stale zależy od oddziaływania 
rękami lub nogami      

 N/A 

 Badania nie stosuje się do części i połączeń 
określonych w normie      

 N/A 

30.2.3 Badanie sprzętu pracującego bez nadzoru           
(próby wg 30.2.3.1 i 30.2.3.2) 

Patrz 30.2.3.2 P 

 Badania nie stosuje się do części i połączeń 
określonych w normie      

 N/A 

30.2.3.1 Części z materiału innego niż metal 
podtrzymujące połączenia wiodące prąd           
o natężeniu przekraczającym 0,2 A                     
i w odległości do 3 mm od tych połączeń poddaje 
się badaniu rozżarzonym drutem wg IEC 60695-

2-11 przy stopniu ostrości 850 C.   

 N/A 

 Jednak badania rozżarzonym drutem nie 
wykonuje się na częściach z materiału              
o wskaźniku palności rozżarzonym drutem     

co najmniej 850 C zgodnie z IEC 60695-2-12  

 N/A 

 Badania rozżarzonym drutem nie wykonuje się 
również na małych częściach, zgodnych           
z wymaganiami dotyczącymi badania płomieniem 
igłowym wg Załącznika E  lub na małych 
częściach materiału zaklasyfikowanego jako V-0 
lub V-1 wg IEC 60695-11-10,    

 N/A 

 Badanie materiału osłaniającego część 
znajdującą się w odległości do 3 mm od 
połączenia wiodącego prąd    

 N/A 

 Punkt ten nie ma zastosowania do giętkich mat 
grzejnych                                    (IEC 60335-2-96) 

 P 
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30.2.3.2 Części z materiału innego niż metal 
podtrzymujące połączenia wiodące prąd            

 P 

 i części w odległości do 3 mm od tych połączeń   N/A 

 poddaje się badaniu rozżarzonym drutem      
wg IEC 60695-2-11                       

PN-EN 60695-2-11 P 

 Jednak badania rozżarzonym drutem nie 
wykonuje się na częściach z materiału              
o temperaturze zapłonu rozżarzonym drutem  
wg IEC 60695-2-13, co najmniej:   

 N/A 

 - 775 °C, dla połączeń wiodących prąd 
przekraczający 0,2 A w normalnych warunkach 

 N/A 

 - 675 °C, dla pozostałych połączeń   N/A 

 Badanie materiału osłaniającego część 
znajdującą się w odległości do 3 mm od 
połączenia wiodącego prąd    

 N/A 

 Badanie rozżarzonym drutem wykonuje się    
wg IEC 60695-2-11 w temperaturach: 

 N/A 

 - 750 °C  w przypadku połączeń przewodzących 
prąd > 0,2 A w normalnych warunkach 

Części folii grzejnych 
podtrzymujące zaciski:  
- bez płomienia 

P 

 - 650 °C dla  pozostałych połączeń Pozostałe części folii 
grzejnych - bez płomienia 

P 

 Badanie płomieniem igłowym wg załącznika E      
(dotyczy części, które przeszły z wynikiem 
pozytywnym badanie rozżarzonym drutem               
i podczas tego badania płomień palił się          
przez co najmniej 2 s) 

 N/A 

 Badanie płomieniem igłowym nie jest 
wykonywane na częściach osłoniętych 
przegrodami, które przeszły z wynikiem dodatnim 
badanie płomieniem igłowym wg Załącznika E  

 N/A 

 Badanie płomieniem igłowym nie jest 
wykonywane na częściach z materiałów 
zaklasyfikowanych jako V-0 lub V-1 wg IEC 
60695-11-10  

 N/A 

30.2.4 Materiał podłoża płytek obwodów drukowanych 
poddaje się badaniu płomieniem igłowym wg 
załącznika E 

 N/A 

 Badania nie wykonuje się w określonych 
przypadkach podanych w normie 

 N/A 
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10.1 TABLICA: pomiar odchyłki prądu wejściowego – próbka nr 1/075, 2/075 i 3/075 P 

Un (V) 
 

Pwen (W)           Pwe (W)             dPwe   
(%)/W 

Wymagane dPwe   
(%)/W 

Uwagi 

220,0 AC 
230,0 AC 

110  

110 (± 10 %) 

113,3 

124,2 

3,3 W; 3,0 % 

3,2 W; 2,6 % 

± 10 % Próbka nr 1/075  
 
 

Próbka nr 2/075 
 
 

Próbka nr 3/075 

220,0 AC 
230,0 AC 

220  

220 (± 10 %) 

224,4 

246,1 

 4,4 W; 2,00 % 

4,1 W; 1,69 % 

+ 5 %, 20 W, 

- 10 % 

220,0 AC 
230,0 AC 

220  

220 (± 10 %) 

217,8 

250,7 

 - 2,2 W; - 1,00 % 

8,7 W; 3,60 % 

+ 5 %, 20 W, 

- 10 % 

informacje dodatkowe: - Pomiar po 5 min. od włączenia zasilania  

 

14 TABLICA: badanie napięciem impulsowym P 

Odstępy powietrzne pomiędzy:  Cl (mm) Wymagane 

Cl (mm) 

Znamionowe 

napięcie  

impulsowe  

(V) 

Napięcie 

probiercze  

(V) 

Przebicie 

(Tak/Nie) 

Próbki nr 1/075, 2/075 i 3/075 

Części czynne a powierzchnia folii 

grzejnej pokryta folią metalową    

 ≥ 3,0 4000 4800 Nie 

informacje dodatkowe:  

 

16.2 TABLICA: Wyniki pomiarów prądu upływowego po próbie odporności na wilgoć 
                  – próbki nr 1/075, 2/075 i 3/075  

P 

 Napięcie probiercze (1,06 Un) (V) .................. : 1,06 x 230 = 243,8 V (50 Hz)   

Prąd upływowy mierzony pomiędzy: I (mA)  Max. I (mA) 

Przewód L a folia metalowa na powierzchni zewnętrznej folii 
grzejnej 

Pr. nr 1/075: 0,025 
Pr. nr 2/075: 0,029 
Pr. nr 3/075: 0,027  

0,25 
1) 

Przewód N a folia metalowa na powierzchni zewnętrznej folii 
grzejnej 

Pr. nr 1/075: 0,012 
Pr. nr 2/075: 0,014 
Pr. nr 2/075: 0,015 

0,25 
1)

 

informacje dodatkowe: - 
1)  

Wymaganie jak dla sprzętu II klasy ochronności 

 

16.3 TABLICA: Próba wytrzymałości elektrycznej po próbie odporności na wilgoć  
                 – próbki nr 1/019  i 2/019 

P 

Napięcie probiercze przykładane pomiędzy: Napięcie probiercze 
(V) 

1) 
Przebicie izolacji 

TAK / NIE 

Obwód wejściowy a folia metalowa na powierzchni zewnętrznej 
folii grzejnej      

3000 NIE 

informacje dodatkowe: -
  1) 

Napięcie probiercze przykładane na okres 1 min 
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24.1 TABLICA: Części składowe ważne ze względu na bezpieczeństwo  
– próbki nr 1/075, 2/075 i 3/075   

P 

Nazwa części Producent / znak 
fabryczny  

Typ / model Dane 
znamionowe 

Zgodność            
z normą 

Znak(i) 
zgodności 

 
Folia grzejna 

 

 

 
 

 

EX305, EX310   220 V 110 W/m (±10 %) PN-EN 60335-2-96 CE 

EX310 220 V 220 W/m (±10 %) PN-EN 60335-2-96 CE 

OKONDOL 220 V 220 W/m (±10 %) PN-EN 60335-2-96 CE 

informacje dodatkowe:  

 

29.1 TABLICA: Odstępy izolacyjne powietrzne – próbki nr 1/075, 2/075  i 3/075   P 

 Kategoria przepięć  ............................................ : III  

 Typ izolacji:  

Uimp               
(V) 

Min. 
odstęp 
(mm) 

Podsta-
wowa      
(mm) 

Funkcjo-
nalna      
(mm) 

Dodatkowa  
(mm)  

Wzmoc-
niona      
(mm)    

Werdykt  / Uwagi 

330 0,2* / 0,5 

/ 0,8** 

     

500 0,2* / 0,5 

/ 0,8** 

     

800 0,2* / 0,5 

/ 0,8** 

     

1 500 0,5 / 

0,8** / 

1,0*** 

     

2 500 1,5 / 

2,0*** 

      

4 000 3,0 / 

3,5*** 

****)    P 

6 000 5,5 / 

6,0*** 

     

8 000 8,0 / 

8,5*** 

     

10 000 11,0 / 

11,5*** 

     

informacje dodatkowe:  
*) Ścieżki na płytkach obwodów drukowanych w przypadku stopnia zanieczyszczenia 1 i 2 
**) Dla stopnia zanieczyszczenia 3 
***) Jeśli na konstrukcję ma wpływ ścieranie, zniekształcenie i ruch części lub montaż  
****)Badanie napięciem impulsowym  
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29.2.3 TABLICA: Odstępy powierzchniowe dla izolacji podstawowej, dodatkowej                     
i wzmocnionej - próbki nr  1/075, 2/075 i 3/019 

N/A 

Napięcie 
robocze  

(V) 

Odstępy powierzchniowe                  
B lub S/R (mm) 

Stopień zanieczyszczenia 

    

Konstrukcja klasy III 

Odstęp zmierzony (mm)  
Typ izolacji – patrz 

uwaga 
1) 

 

 1 2 3   

  Grupa materiałowa Grupa materiałowa   

  I II III I II III B 
1) 

 
S 

1) 
R 

1) 
Werdykt  / 

Uwagi 

125          

i  250 

0,56 1,25 1,8 2,5 3,2 3,6 4,0 ***)   N/A 

125          

i  250 

0,56 1,25 1,8 2,5 3,2 3,6 4,0  ***)  N/A 

125          

i  250 

1,12 2,5 3,6 5,0 6,4 7,2 8,0   ***) N/A 

informacje dodatkowe: - 
1)  

B = Podstawowa, S = Dodatkowa i R = Wzmocniona (R = 2 x B) 
***) Nie ma takich części folii grzejnych na których można ocenić odstępy powierzchniowe  

 

29.2.4 TABLICA: Odstępy powierzchniowe dla izolacji funkcjonalnej  N/A 

Napięcie 
robocze  

(V) 

Odstępy powierzchniowe                  
 

Stopień zanieczyszczenia    

Konstrukcja klasy III 

 
 
 

Odstęp zmierzony (mm)  
 

 

 1 2 3  

  Grupa materiałowa Grupa materiałowa  

  I II III I II III Werdykt  / Uwagi 

125          

i  250 

0,42 1,0 1,4 2,0 2,5 2,8 3,2 N/A (Nie ma takich części folii 
grzejnych na których można ocenić 
odstępy powierzchniowe) 

informacje dodatkowe:  
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                                                              FOTOGRAFIE WYROBU  

 

Próbka nr 1/075   

 

Próbka nr 2/075 i 4/075 
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FOTOGRAFIE WYROBU c.d. 

 
 

Próbka nr 3/075  
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FOTOGRAFIE WYROBU c.d. 

 

 

Mocowanie zacisków 
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LISTA UŻYTEGO WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO I BADAWCZEGO 

Rozdział Pomiar/badanie 
Wyposażenie 

pomiarowe/badawcze/materiały 
Użyty zakres 

Data 
wzorcowania 

8 Ochrona przed 
dostępem do 
części czynnych  

Termometr (W-52698) (0…+50) C 2004-10-29 

Palec probierczy (W-52377) Φ = 12,0 mm 2013-02-12 

Odważnik  (W-52147)  1 kg 2013-04-04 

Termometr (W-52695) (0…+150) C 2005-03-15 

Stoper (W-52189) (0…1) h 2016-02-12 

10 Pobór mocy  
i prądu 

Termometr (W-52698) (0…+50) C 2004-10-29 

Multimetr FLUKE (8/02480) (0 … 300) V 2016-04-26 

Amperomierz (W-51675) (0...30) A 2016-04-04 

Stoper (W-52189) (0…1) h 2016-02-12 

14 Próba napięciem 
impulsowym 

Termometr (W-52698) (0…+50) C 2004-10-29 

Generator udarowy  (801/50594) (0...16) kV 2014-11-27 

Oscyloskop (801/50595) — 2016-05-18 

15 Odporność na 
wilgoć 

Termometr (W-52698) (0…+50) C 2004-10-29 

Komora klimatyczna (801/02724) 
(0..100) C, 
(0…100) RH 

2015-07-30 

16 Prąd upływowy         
i wytrzymałość 
elektryczna izolacji            

Termometr (W-52698) (0…+50) C 2004-10-29 

Próbnik wytrzymałości izolacji  
(801/02716) 

(0...7,5) kV 2015-05-27 

Urządzenie do pomiaru prądu upływu 
(W-52171/2) 

(0…30) mA 2014-03-21 

Stoper (W-52189) (0…1) h 2016-02-12 

29 Odstępy izolacyjne Termometr (W-52698) (0…+50) C 2004-10-29 

Generator udarowy (801/50594) (0...16) kV 2014-11-27 

Oscyloskop (801/50595) — 2016-05-18 

Próbnik wytrzymałości izolacji  
(801/02716) 

(0...7,5) kV 2015-05-27 

30 Odporność na 
wysoką 
temperaturę i żar 

Termometr (W-52698) (0…+50) C 2004-10-29 

Suwmiarka (nr fab. 15509132) (0…170) mm 2016-04-17 

Multimetr FLUKE (8/02480) (0 … 300) V 2016-04-26 

Urządzenie do badania zagrożenia 
ogniowego rozżarzonym drutem  
(801/50313) 

(550…960) C 2015-02-16 

 


