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Test Specifications/Test Bilgisi: 

Category1: 

Enclosures where the normal working cycle of the equlpment causes reductions in alr pressure within the enclosure 

below that of the surroundlng alr, for example, due to thermal cycllng effects 

Kategori 1: 

Donanımın normal çalışma çevriminden, örnek olarak ısıl çevrim etkilerinden dolayı mahfaza içindeki hava basıncının bu 
havayı kuşatan basıncın altına düşmesine yol açan mahfazalar 

Category 1 enclosures: 

The enclosure under test is supported inside the test chamber and the pressure inside the enclosure is malntained 
below the surroundlng atmospherlc pressure by a vacuum pump. The suctlon connection shall be made to a hole 
specially provided for this test /f not otherwise specified in the relevant product standard, this hole shall be in the 
viclnity of the vulnerable parts. /fit is lmpracticable to make a special hole, the suction connection shall be made to 
the cable inlet hole. /f there are other holes (for example, more cable inlet holes or draln-holes) these shall be treated 
as intended for normal use on site. The object of the test is to draw lnto the enclosure, by means of depresslon, a 
volume of air 80 times the volume of the sample enclosure tested without exceeding the extraction rate of 60 volumes 
per hour. in no event shall the depression exceed 2 kPa (20 mbar) on the manometer shown in figure 1. 

/fan extraction rate of 40 to 60 volumes per hour Is obtalned the duratlon of the test Is 2 h. lf, with a maximum 
depresslon of 2 kPa (20 mbar), the extraction rate Is less than 40 volumes per hour, the test is continued until 80 
volumes have been drawn through, or a perlod of 8 h has elapsed. 

Kategori 1 mahfazaları: 
Deneyden geçirilen mahfaza deney hücresi içine yerleştirilir ve mahfaza içindeki basınç bir vakum 
pompasıyla kuşatan atmosfer basıncının altında tutulur. Emme bağlantısı, bu deney için sağlanmış 
özel bir deliğe yapılmalıdır. ilgili ürün standardında başkaca belirtilmemişse, bu delik kolayca açılabilen bölumlerin civarında 
olmalıdır. Özel bir delik açmak pratik olarak mümkün değilse, emme bağlantısı kablo giriş deliğine yapılmalıdır. Başka delikler 
varsa (örnek olarak, daha fazla kablo giriş delikleri veya boşaltma delikleri) bu delikler normal kullanma alanında amaçlandığı 
gibi işleme tabi tutulmalıdır. Bu deneyin amacı, saatte 60 hacimlik boşaltma hızını aşmadan, deneyden geçirilen numune 
mahfaza hacminin, 80 katı hava hacmini, baskı yoluyla mahfaza içine çekmektir. Hiçbir durumda, Şekil 2'de gösterilen 
manometre üzerindeki baskı 2 kPa'yı (20 mbar) aşmamalıdır. Saatte 40-60 hacimlik bir boşaltma hızı elde edilirse, deney süresi 
2 saat olmalıdır. Maksimum 2 kPa'lık (20 mbar) baskı ile boşaltma hızı saatte 40 hacimden az ise, 80 hacimlik hava içeri 
çekilmiş oluncaya kadar veya 8 saatlik süre geçinceye kadar deneye devam edilir. 

Category2: 

Enclosure where there is no pressure dlfference due to the surroundfng alr. 

Kategori 2: 

Kuşatan havaya bağlı olarak hiçbir basınç farkının bulunmadığı mahfazalar 

Category 2 enclosures: 

The enclosed enclosure is placed in the test ce/1 in lts normal operatlng posltlon without belng connected to a vacuum 
pump. Any normal/y open drain hole must be left open during the test run. The experiment should be continued for 8 
hours. 

Kategori 2 mahfazaları: 

Deneyden geçirilen mahfaza, ancak bir vakum pompasına bağlanmadan. normal çalışma konumunda deney hücresi içine 
yerleştirilir. Normal olarak açık olan herhangi bir boşaltma deliği deney süresinde açık bırakılmalıdır. Deneye 8 saat süre 
boyunca devam edilmelidir. 
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Flgure 1 - Test device to verlfy protectlon against dust (dusı chamber) 

Şekıl 1 - Toza Karşı Korumayı D�rulamak /çın Deney Düzem (toz ht.icresı) 
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Test Specifications/ Test Bilgisi: 

The conditions to be observed are as follows: 

lnternal diameter of the nozzle : 6,3 mm; 

Delivery rate: 12 ilmin± 5; 

Water pressure: to be adjusted to achieve the specified delivery rate: 

AB-1316-T 

LVO-293-02 

01-19

Core of the substantial stream: circle of approximately 40 mm diameter at 2,5 m distance from nozzle; 

Test duration per square metre of enclosure surface area likely to be sprayed :1 min; minimum test 

duration: 3 min; 

Distance from nozzle to enclosure surface between 2,5 m and 3 m. 

Deney aşağıdaki şartlar uygulanarak yapılmıştır. 

Meme iç çapı: 6,3 mm; 

Akış hızı: 12 Litre/dakika ±5; 

Su basıncı: belirtilen akış hızını elde etmek üzere ayarlanacak; 

Ana su hüzmesi; memeden 2,5 m uzaklıkta çapı yaklaşık olarak 40 mm olan daire; 

Mahfazanın yüzey alanının m2
' si başına püskütme yapılacak muhtemel deney süresi: 1 dakika (Minimum deney 

süresi 3 dakika) 

Memenin mahfaza yüzeyine olan uzaklığı :2,5 m ve 3 m arasında. 

W\\'\\ .q;ste!-ıtmcrkezi.coın Tel: 0212 438 51 33 
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INSPECT/ON AND TEST I MUAYENE VE DENEY 

The sample was tested according to category 2, no dust and water entry. / Numune kategori 2'ye 
göre test edilmiştir, toz ve su girişi olmamıştır. 

Uygulanan Deney Sonuç Deneyi Yapan İmza 

(Applied Test) (Result) (By Tested) (Signature) 

iP 5X Toza Karşı 
Koruma 

{iP 5X Dust Protection 
GEÇTi Yüksel YILDIZ 

G ı A J) Test) . 

(Pass) 
o 

-

iP X5 Suya Karşı 
Koruma 

(iP X5 Water 
Protection Test) 

THE EQU/PMENT LiST I EKiPMAN LİSTESi 

Equipment Manufacturer Model No Serial No / Specifications Last 
No 

Üretici 
Seri No Özellikler Calibration 

Ekipman No 
Date 

: 

Son 
Kalibrasyon 

Tarihi 

E-052 ULMEKA --·- --- --- ---

MEKATRONIK 
IPX5/X6 Test 
Equipment 

IPXS/X6 

Deney Cihazı 

E-006 ULMEKA --- --- --- --

Dust Test MEKATRONIK 
Equipment 

Toz Deney , 

Kabini 
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