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ANNEX F : Mètodes d’assaig ( MET ) 

Per la correcta implementació del procediment de garantia de la qualitat es defineixen la 
següent relació de mètodes d’assaig: 

ME001. Verificació de marques i indicacions. 

ME002. Resistència mecànica dels portalàmpades. 

ME003. Mesura de la tensió de cresta dels arrencadors. 

ME004. Bloc de connexió a xarxa. 

ME005. Assaig vena sobre els borns de connexió. 

ME006. Revestiments i maneguets aïllants. 

ME007. Anàlisi de les ranures de muntatge. 

ME008. Assaig dispositius electromecànics. 

ME009. Assaig parell de fixació dels cargols i femelles. 

ME010. Assaig premsaestopes roscats. 

ME011. Assaig resistència mecànica. 

ME012. Assaig envoltents metàl·liques. 

ME013. Assaig lluminàries condicions severes d'ocupació. 

ME014. Assaig tambor giratori. 

ME015. Resistència mecànica dels suspensors. 

ME016.1. Assaig lluminàries suspeses per cables flexibles. 

ME016.2. Assaig semi - lluminàries per connexió directa portalàmpades. 

ME017. Verificació disseny i dimensionat dels dispositius de regulació. 

ME018. Assaig dispositius per a connexió directa a presa de corrent. 

ME019. Separació entre parts calentes i materials inflamables. 

ME020. Lluminàries de materials termoplàstics. 
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ME021. Lluminàries muntatge superfícies inflamables . 

ME022.1. Resistència de corrosió – parts metàl·liques 

ME022.1. Resistència de corrosió – Laminats de coure. 

ME023. Assaig de tracció del cable d'alimentació. 

ME024. Resistència de terra. 

ME025. Protecció contra els xocs elèctrics. 

ME026. Descàrrega dels condensadors. 

ME027. Assaig IPX0. 

ME028. Assaig IP0X. 

ME029. Assaig humitat  

ME030. Resistència d’aïllament  

ME031. Rigidesa dielèctrica 

ME032. Corrent de fuita. 

ME033. Línies de fuga i distancies a l’aire 

ME034. Escalfament ( Funcionament normal ). 

ME035. Escalfament ( Funcionament anormal ). 

ME036. Assaig escalfament ( Avaria del dispositiu de control de llum ). 

ME037. Resistència a la calor. Assaig de la bola. 

ME038. Resistència a la flama. Assaig del cremador d'agulla. 

ME039. Resistència a la inflamació. Assaig del fil incandescent. 

ME040. resistència corrents superficials. 
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ME 001.  

 

VERIFICACIÓ DE  

 

MARQUES I INDICACIONS 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 001. VERIFICACIÓ DE MARQUES I INDICACIONS 

 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 3.4. 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació de la resistència de les marques i de les indicacions de la lluminària 
al pas del temps i a les condicions en que aquesta està sotmesa en el seu ús 
normal. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  10 º C a 30 º C 

Humitat relativa:   45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI: 

- Aigua destil·lada. 

- Dissolvent. 

- Raspalls d'assaig. 
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4.PROCEDIMENT 

Dissolvent utilitzat estarà compost de hexà amb un contingut en aromàtics com a 
màxim del 0,1% en volum, 29% en Kauri-butanol, amb una temperatura d'ebullició d’ 
aproximadament 65 º C, un punt sec d’ aproximadament 69 º C i una densitat d’ 
aproximadament 0,68 g/cm3. 

 

Raspall utilitzat disposarà d'un mànec per a la seva fàcil maneig, i una pala o 
superfície de fregat de 10mmx5mm la qual estarà folrada per quinze capes de tela 
de cotó. 

La cara contrària de la pala tindrà fixat 250 g de plom. 

Durant l'assaig el raspall es col·loca sobre l'etiqueta a assajar per la part de la pala 
que està folrada de cotó; sense realitzar cap tipus de força addicional, (l'única força 
a què se sotmet l'etiqueta és la del propi pes del raspall) es frega de forma contínua 
durant 15 segons amb el raspall mullat amb aigua destil·lada, i immediatament 
després es frega durant 15 segons més amb el raspall mullat amb dissolvent. 

 

5. RESULTAT 

Les marques i indicacions, un cop finalitzat l'assaig són: 

- Fàcilment llegibles i intel·ligibles. 

- Etiquetes no s'aixequen o desenganxen amb facilitat. 

- Etiquetes no mostren arrugues. 
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ME 002.  

 

RESISTENCIA MECANICA   

 

PORTALAMPADES 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 

 

 

 

   

 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 8 

 

ME 002. RESISTÈNCIA MECÀNICA PORTALÀMPADES 

 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.4. 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació de la resistència dels portalàmpades i els seus sistemes de fixació, 
per assegurar que aquests poden suportar les sol·licitacions mecàniques a què 
estan sotmesos durant les operacions d'inserció i extracció de les làmpades. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  10 º C a 30 º C 

Humitat relativa:   45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Dinamòmetre. 

- Clau dinamomètrica. 
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4. PROCEDIMENT 

Es sotmeten a l’assaig de forma individual tots els portalàmpades inclosos en la 
lluminària, independentment de si aquests són muntats per l'usuari o per part del 
fabricant de la lluminària. 

L'assaig a realitzar depèn del tipus de portalàmpades, podent separar en dos grans 
grups segons de portalàmpades segons la tipologia de làmpada: 

- Fluorescents 

- Edison o Baioneta 

Abans d'iniciar els assajos, els portalàmpades han d’estar fixats de forma adequada 
segons especificacions del fabricant, i en el cas de tenir femelles o cargols de 
fixació, aquests es fixaran amb un parell segons apartat 4.12.1.4 de la norma UNE-
EN 60 598-1 

4.1 PORTALAMPADES FLUORESCENTS 

Els portalàmpades es sotmeten a un assaig de tracció respecta el centre del seu eix 
de: 

- Aplicació   Centre portalàmpades direcció propi eix. 

- Temps  1 minut 

- Força  15 N portalàmpades tipus G5 

30 N portalàmpades tipus G13 

30 N portalàmpades d’un termina tipus G23, G10q, etc . . 

4.1 PORTALAMPADES EDISON / BAIONETA 

Els portalàmpades es sotmeten a un assajos de flexió respecta el centre del seu eix 
de: 

- Aplicació   Centre portalàmpades 

- Temps  1 minut 

- Força  1,2 Nm portalàmpades tipus E14 i B15 

2 Nm portalàmpades tipus E26, E27, B22 

4 Nm portalàmpades tipus E39, E40 
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En el moment s'aplicarà mitjançant la clau dinamomètrica de forma gradual e 
uniforme, evitant en el possible les variacions brusques que puguin afectar a 
l'assaig. 

 

5. RESULTAT 

Després dels assajos, els portalàmpades no han d'haver canviat de posició, i el 
dispositiu de fixació no ha de presentar cap tipus de desplaçament. 

En tot moment s'ha d'assegurar que després d'un canvi de làmpada, aquesta queda 
en la posició prevista pel fabricant de la lluminària sense haver petit cap tipus de 
desplaçament. 

En els portalàmpades tipus Edison o Baioneta no hi ha perill que aquests puguin 
girar lliurement sobre si mateixos. 
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ME 003.  

 

TENSIO DE CRESTA DELS  

 

ARRANCADORS  

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 003. TENSIO DE CRESTA DELS ARRANCADORS 

 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.4.5 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 8.2.1 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació de la tensió de cresta dels impulsos que apareixen en els 
portalàmpades durant el procés d'encesa en els llums de descàrrega que 
requereixen un arrencador per a la seva encesa. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Díode 

- Condensador 500pF 

- Resistència 50K� 

- Oscil·loscopi digital 

- Sonda oscil·loscopi x 10 

- Sonda oscil·loscopi x 100 

- Sonda oscil·loscopi  
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4. PROCEDIMENT 

Aquest mètode és aplicable a les lluminàries que incorporen làmpades de 
descàrrega, les quals requereixen un arrencador exterior per a la seva encesa. 

Defineixen dos assajos tipus: 

- Assaig general . 

- Assaig làmpades de vapor de sodi d'alta pressió amb doble casquet. 

 

4.1 ASSAIG GENERAL 

Assaig d'aplicació en totes les lluminàries preparades per equipar llums de 
descàrrega que requereixin la utilització d'un arrencador exterior. 

Per l'assaig s'equipa la lluminària amb un llum patró segons normativa: 

- Vapor sodi alta pressió  segons norma EN 60662 

- Vapor mercuri   segons norma  EN 60188 

- Halogenurs metàl·lics  segons norma  EN 61167 

 

Es connecta la sonda d'AT al born actiu del portalàmpades, i es programa el 
oscil·loscopi segons manera d'adquisició de dades "Trigger" amb un valor de tret 
superior al valor de pic indicat pel fabricant arrencador. 

S'encén la lluminària a la seva tensió nominal màxima: 

- Si no es produeix la captura d’impuls, es redueix el valor de tret de "Trigger" 
i es repeteix l'assaig 

- Si es produeix la captura del impuls, s’augmenta el valor del tret del 
"Trigger" i es repeteix l'assaig. 

Es repeteix l'assaig fins que s'aconsegueix capturar el impuls d’arrencada de tensió 
de cresta de major magnitud. 
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4.2 ASSAIG VSAP DOBLE TERMINAL  

Assaig d'aplicació en aquelles lluminàries preparades per equipar llums de vapor de 
sodi d'alta pressió amb casquet doble. 

El dispositiu de mesura de la tensió de llum està format per un díode, una 
resistència de 50K� i un condensador de 50pF connectats segons esquema adjunt. 

Es connecta el dispositiu de mesura segons diagrama adjunt : 

 

 

 

S’encén el llum a la seva tensió nominal màxima. 

Es realitza la mesura de la tensió de cresta en borns del condensador de 50pF 
mitjançant la sonda x10 o x100 segons el cas. ( Impedància d'entrada del 
oscil·loscopi 100M� ). 

Es repeteix l'assaig amb el díode connectat en els seus dos posicions de polarització 
possibles. 
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5. RESULTATS 

5.1 ASSAIG GENERAL 

La tensió de cresta mesura ha de ser inferior al valor indicat pel fabricant del 
portalàmpades. 

En el cas que el fabricant del portalàmpades no s'especifiqui el valor màxim es 
consideraran els següents valors: 

 

- Portalàmpades tensió nominal 250V 2'5kV 

- Portalàmpades Edison tensió nominal 500V 4kV 

- Portalàmpades Edison tensió nominal 750V 5kV 

 

5.2 ASSAIG VSAP DOBLE 

Es considera la presència d'una tensió perillosa, si el valor mesurat és superior a 
34V de cresta. 
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ME 004.  

 

BLOC DE CONNEXIONS 

 

A XARXA 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 004. BLOC CONNEXIONS A XARXA 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.6 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que les lluminàries que requereixen un bloc de connexió 
independent per a la seva connexió el cablejat fix a la instal·lació, disposen de l'espai 
suficient per a aquest bloc de connexió. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Peu de Rei 

- Bloc de connexió patró 
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4. PROCEDIMENT 

Aquest mètode d'assaig només és aplicable als blocs de connexió previstos per 
albergar conductors amb una secció assignada no superior a 2'5 mm2. 

La lluminària es fixarà i connectarà segons les indicacions subministrades pel 
fabricant, tenint en consideració els següents punts: 

 
- S’utilitzarà un bloc de connexió independent per a cada dos conductors. 

- El bloc de connexió utilitzat té les mesures màximes especificades pel 
fabricant. 

- En el cas que el fabricant no indiqui les mesures o tipus de bloc de connexió, 
es realitzarà l'assaig mitjançant un bloc patró. 

 

 

Bloc de connexió patró 

 

5. RESULTAT 

Durant l'assaig ha de ser possible una fàcil instal·lació i fixació dels blocs de 
connexió, assegurant en tot moment les línies de fuga i distàncies a l'aire 
especificades a la secció 11 de la norma UNE-EN 60 598-1 
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ME 005.  

 

ASSAIG DE VENA SOBRE ELS 

 

BORNS DE CONNEXIO  

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 005. ASSAIG DE VENA SOBRE ELS BORNS DE CONNEXIO 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.7.2 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els borns de connexió a la xarxa d'alimentació, estan col·locats 
o protegits adequadament per evitar el perill de contacte accidental amb parts 
actives, en el cas que una vena d'un cable conductor s'escapi d'un born. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Conductor flexible de 10cm de longitud - Secció segons apartat 5 norma 
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4. PROCEDIMENT 

Estan sotmesos a assaig tots els borns utilitzats per a la connexió de la lluminària a 
la xarxa d'alimentació, exceptuant els borns de: 

- Portalàmpades que satisfan els requeriments aplicables de la norma CEI 
corresponent segons portalàmpades. 

- Components amb alguna mesura constructiva per protegir o minimitzar la 
possibilitat que quedi lliure una vena del conductor. 

Se selecciona un conductor flexible de 10 cm de longitud i de la major secció 
especificada a la secció 5 de la norma UNE EN 60 598-1. 

Es retiren 8mm de l'aïllament d'un dels extrems del conductor, i s'introdueix 
completament i es prem el born en assaig, deixant lliure cap enrere una vena del 
conductor. 

La vena lliure es col·loca en totes les posicions possibles sense esquinçar en cap 
moment l'aïllament del conductor. 

 

5. RESULTAT 

El born supera l'assaig, si la vena queda lliure no poden entrar en contacte: 

- Cap part metàl·lica accessible o unida a una part metàl·lica accessible per 
als borns actius. 

- Cap part activa per als borns de terra. 
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ME 006.  

 

REVESTIMENTS I MANEGUESTS 

 

AÏLLANTS 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 006. REVESTIMENTS I MANEGUESTS AÏLLANTS 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.9.2 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els revestiments i maneguets aïllants estan dissenyats per 
mantenir-se en la seva posició de manera fiable i mantenir les seves qualitats durant 
la vida de la lluminària. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Peu de Rei.  

- Equip rigidesa elèctrica. 

- Equip resistència aïllament. 

- Cambra climàtica. 

- Forn. 

- Font alimentació estabilitzada. 

- Voltímetre. 

- Registrador temperatura. 
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4. PROCEDIMENT 

Se sotmeten a assaig tots els revestiments i maneguets aïllants utilitzats per garantir 
la protecció contra els xocs elèctrics de la lluminària. 

Defineixen dos assajos tipus: 

- Rigidesa dielèctrica 

- Resistència calor 

 

4.2 RIGIDESA DIELECTRICA  

Els revestiments i maneguets se sotmeten als assajos de rigidesa dielèctrica 
especificats a la secció 10. 

 

4.1 RESISTÈNCIA A LA CALOR 

Durant l'assaig d'escalfament normal especificat a la secció 12, es mesura la 
temperatura dels revestiments i dels maneguets, així com la temperatura dels 
conductors protegits mitjançant maniguets. 

Els maniguets utilitzats per protegir els conductors la temperatura de treball normal 
és superior al valor màxim especificat en la taula 12.2 de la secció 12 han de satisfer 
un dels següents punts: 

- Maniguet ha de suportar una temperatura de treball permanent a 20 º C 
superior a la mesura en el conductor. 

- Assaig addicional. 
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4.1.1 ASSAIG ADDICIONAL - RESISTÈNCIA CALOR 

Se sotmeten a assaig tres mostres addicionals del manegot 15 cm de longitud. 

Es realitza un condicionament de les mostres segons l'assaig d'humitat especificat 
en l'apartat 9.3. 

Després del condicionament, les mostres se sotmeten a un assaig de rigidesa 
dielèctrica i resistència d'aïllament segons secció 10 considerant: 

- Insereix barra metàl·lica a l'interior del maneguí. - ( Diàmetre de la barra 
igual al diàmetre interior del maneguí ) 

- Recobreix exterior del maniguet amb una fulla metàl·lica. 

- Realitza assaig entre barra metàl·lica interior i full metàl·lica exterior. 

Després de retirar la barra metàl·lica interior la fulla metàl·lica exterior, es realitza un 
segon condicionament de les mostres de 240h en un forn a temperatura T + 20 º C 
sento T la temperatura mesura en el conductor que protegeix el maniguet. 

Després del condicionament. Les mostres se sotmeten a un assaig de rigidesa 
dielèctrica i resistència d'aïllament segons secció 10 considerant: 

- Insereix barra metàl·lica al interior del maneguí. ( Diàmetre de la barra igual 
a diàmetre interior del maneguí ) 

- Recobreix exterior del maniguet amb una fulla metàl·lica. 

- Realitza assaig entre barra metàl·lica interior i full metàl·lica exterior. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 29 

 

 

 

5. RESULTAT 

5.1 RIGIDESA DIELECTRICA 

Els revestiments i maniguets són conformes, si superen els assajos de rigidesa 
dielèctrica especificats a la secció 10. 

 

5.2 RESISTÈNCIA A LA CALOR 

Els revestiments i maniguets són conformes, si la seva temperatura de treball és 
inferior a la que arriben durant l'assaig de funcionament normal especificada a la 
secció 12. 

Els maniguets utilitzats per protegir conductors, que la seva temperatura de treball 
és superior a l'especificada a la taula 12.2, són conformes si superen un dels 
següents punts: 

- Temperatura de treball permanent és 20 º C superior a la màxima 
temperatura del conductor 

- Les tres mostres assajades superen els assajos de rigidesa dielèctrica i 
resistència d'aïllament segons secció 10 després dels cicles de 
condicionament realitzats durant l'assaig addicional de resistència a la calor. 
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ME 007.  

 

ANALISIS RANURES DE 

 

MUNTATGE 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 007. ANALISIS RANURES DE MUNTATGE  

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.10.2 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que no existeixen ranures de muntatge en els aïllaments bàsics i 
suplementaris que puguin coincidir i comprometre la protecció contra els xocs 
elèctrics proporcionada per la lluminària. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Peu de Rei 

- Punxó d'assaig 
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4. PROCEDIMENT 

L'envoltant se sotmet als assajos de protecció contra la introducció i elements sòlids 
especificats a la secció 9. 

Addicionalment s'analitzen les ranures existents en els aïllaments suplementaris, 
reforçats o dobles de les lluminàries. 

 

4.1 RANURES - AÏLLAMENT SUPLEMENTARI 

Procedeix a la mesura mitjançant el peu de rei de les ranures de muntatge existents 
en els aïllaments suplementaris, i es verifica si aquestes coincideixen amb llacuna 
ranura en l'aïllament bàsic. 

 

4.2 RANURES - AÏLLAMENT DOBLE / REFORÇAT 

Procedeix la verificació de les ranures en els aïllaments dobles o reforçats mitjançant 
el punxó cònic d'assaig especificat a la norma IEC 61032 sonda n º 13. 

 

 

Punxó d’assaig. 
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5. RESULTAT 

5.1 RANURES - AÏLLAMENT SUPLEMENTARI 

No es detecten ranures d'amplada igual o superior a 0,3mm en l'aïllament 
suplementari, que puguin coincidir amb altres ranures en l'aïllament bàsic. 

L'envoltent supera els assajos de grau protecció segons secció 9. 

 

5.2 RANURES - AÏLLAMENT DOBLE / REFORÇAT 

No es té accés a parts actives de la lluminària a través de les ranures existents en 
l'aïllament doble o reforçat. 

L'envoltent supera els assajos de grau de protecció segons secció 9. 
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ME 008. ASSAIGS SOBRE DISPOSITIUS ELECTROMECANICS 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.11.6 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els dispositius electromecànics suporten les fatigues elèctriques 
a què estan sotmesos a ús normal. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Font d'alimentació estabilitzada. 

- Font corrent. 

- Càrregues resistives variables. 

- Càrregues inductives variables. 

- Vatímetre. 

- Mil·livoltímetre. 

- Equip rigidesa dielèctrica. 
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4. PROCEDIMENT 

Se sotmeten a assaig tots els dispositius de contacte electromecànics incorporats en 
la lluminària. 

Per a la realització de l'assaig es pot extreure el dispositiu de la lluminària. 

Cada dispositiu es sotmet de forma individual en un cicle d'envelliment format per: 

- Nombre de maniobres 100 maniobres. 

- Velocitat de maniobra ús normal. 

- Tensió d'assaig assignada contacte. 

- Corrent d'assaig 1'25 cops la assignada de contacte. 

- Factor potència carrega : 

* Lluminària no marca tipus de carrega 0,6. 

* Lluminària marca ús per carrega resistiva 1 

* Lluminària marca carrega inductiva & resistiva 0,6 i 1 

 

5. RESULTAT 

El dispositiu electromecànic supera l'assaig si : 

- Abans i després de l'assaig es mesura la caiguda de tensió en cada 
contacte quan aquests se sotmeten a un corrent de 1'5 x assignada. - ( � 
50mV ) 

- Després de l'assaig, el dispositiu supera un assaig de rigidesa dielèctrica 
segons apartat 10.2 a tensió reduïda ( 1500V ) 

Després de l'assaig, no s'observa : 

- Desgast en els contactes que comprometi la seva utilització. 

- Deteriorament de les envoltants o parets separadores. 

- Amplitud en les connexions electromecàniques. 
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ME 010. PARELL FIXACIÓ CARGOLS I FEMELLES 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.12.1 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els dispositius electromecànics suporten les fatigues elèctriques 
a què estan sotmesos a ús normal. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Tornavís dinamomètric. 

- Clau dinamomètrica.  

- Peu de rei. 
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4. PROCEDIMENT 

Se sotmeten a un assaig de resistència mecànica aquells cargols i femelles que: 

- Transmeten pressió de contacte ( Asseguren connexions elèctriques ) o la 
ruptura podria fer perillosa la lluminària. 

- Susceptibles de ser manipulador per l'usuari. 

- Unions cargolades entre diferents parts de la lluminària. 

 

4.1 CARGOLS I FEMELLES TRANSMETEN PRESSIÓ DE CONTACTE, O SÓN 
SUSCEPTIBLES DE SER MANIPULATS PER L'USUARI. 

Aquests cargols es sotmeten a un assaig de parell d’ acollament format per: 

Parell d’ acollament segons taula adjunta : 

Columna 1 - Aplicable a cargols sense cap que un a vegada estrets no 
sobresurten del forat. 

Columna 2 - Aplicable a cargols femelles en general i cargols de material 
aïllant: 

- Cap hexagonal - Dimensió entre cara paral·leles superin el diàmetre 
total de rosca. 

- Cap cilíndrica amb cavitat per a clau Allen - Dimensió entre 
cantonades oposades superior al diàmetre total de rosca. 

- Cap amb ranura o ranures en creu - Longitud ranura excedeix 1,5 
vegades el diàmetre total de rosca. 

 

Columna 3 - Aplicables cargols i femelles material aïllant en general. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 42 

 

 

4.2 UNIONS CARGOLADES ENTRE DIFERENTS PARTS DE LA  LLUMINÀRIA 

Els cargols i femelles utilitzades per a la fixació de les diferents parts de la lluminària 
no adquireixen folgança o afluixen en ús normal. 

Tal com es subministra la lluminària pel fabricant, s'intenten afluixar els cargols de la 
lluminària amb un parell de: 

- Pas rosca ≤ M10   2,5 Nm 

- Pas rosca> M10   5 Nm 

Els portalàmpades sotmesos a una rotació durant el canvi de llum, s'intenten afluixar 
amb un parell (aplicat durant 1min) de: 

- Portalàmpades  E40    4,0 Nm 

- Portalàmpades  E26 / E27 i B22  2,0 Nm 

- Portalàmpades  E14 i B15   1,2 Nm 

- Portalàmpades tipus vela E14 i B15  0,5 Nm 

- Portalàmpades   E10   0,5 Nm 

Els mitjans de fixació dels polsadors es sotmeten a un parell de torsió de 0,8 Nm. 
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5. RESULTAT 

5.1 CARGOLS I FEMELLES TRANSMETEN PRESSIÓ DE CONTACTE, O SÓN 
SUSCEPTIBLES DE SER MANIPULATS PER L'USUARI. 

El cargol o femella supera l'assaig si es verifica: 

- Durant l'assaig no es produeixen danys que puguin comprometre la 
posterior utilització de la fixació o de la unió cargolada. 

- Després assaig és possible introduir el cargol o femella segons la manera 
revista. 

 

5.2 UNIONS CARGOLADES ENTRE DIFERENTS PARTS DE LA LLUMINÀRIA 

Durant els assajos les unions no adquireixen folgança o s'afluixen. 

 

5.3 ALTRES CARGOLS 

Cargols i femelles de material tou: 

- No utilitzen per a connexions mecàniques la ruptura podria fer perillosa la 
lluminària. 

Cargols i femelles accionats durant les operacions de manteniment: 

- No són de material aïllant si la seva substitució per un efectiu pot 
comprometre un aïllament suplementari o reforçat. 

Cargols i femelles de diàmetre <3mm que transmeten pressió de contacte o es 
maniobren durant la connexió o fixació de la lluminària. 

- Es cargolen en una part metàl·lica. 
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ME 010. ASSAIGS PRENSAESTOPES ROSCATS  

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.12.5 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els premsaestopes roscats que incorpora les lluminàries ens 
garanteixen una resistència mecànica adequada 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Dinamòmetre  

- Peu de rei  

- Clau dinamomètrica  
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4. PROCEDIMENT 

Es sotmeten a aquest assaig tots els premsaestopes ( metàl·lics / material modelat ) 
roscats que incorpori la lluminària. 

Els premsaestopes assajats, s'equipen amb un eix metàl·lic cilíndric, de diàmetre 
igual al nombre sencer en mm immediatament inferior al diàmetre interior del 
premsaestopes. 

Amb el eix metàl·lic col·locat en el interior del premsaestopes, s'aplica sobre ell : 

- Força aplicada   Segons taula adjunta. 

- Temps aplicació   1 minut 

- Punt aplicació força 250mm del prensaestopes. 

 
 

5. RESULTAT 

El premsaestopes supera l'assaig, si aquest no mostra cap tipus de deteriorament 
després de l'assaig. 
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ME 011. ASSAIGS RESISTENCIA MECANICA 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.13.1 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que la lluminària té una resistència mecànica adequada i aquesta 
construïda de manera que pot suportar una manipulació brusca que pugui produir-se 
un ús normal. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Martell d'impacte per ressort 

- Clau dinamomètrica 
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4. PROCEDIMENT 

Abans de realitzar l'assaig, la lluminària es fixa adequadament sobre un suport rígid 
segons condicions de funcionament especificades pel fabricant. - ( Evitar que 
l’impacte en la superfície assajada es vegi reduït pel desplaçament de la lluminària ) 

Els cargols de fixació de la lluminària i envoltent, es fixen amb un parell igual a 2/3 
del indicat a l’apartat 4.2.1 de la norma UNE EN 60 598-1 

En cada punt d'assaig es realitzen 3 impactes consecutius. 

Els impactes es realitzen mitjançant el martell d'impacte per ressort, de manera que 
la bola d'impacte aquest totalment perpendicular a la superfície assajada. 

 

 

 

Se sotmeten a assaig els punts de la envoltant de la lluminària que es consideren 
més febles. 

No s'assagen les cobertes translúcides que no estan destinades a protecció contra 
els xocs elèctrics o contra la humitat. 

Si durant els assajos, alguna de les cobertes decoratives exteriors es deteriora, es 
retira aquesta coberta i es repeteix l'assaig a la coberta de protecció interior. - (No es 
prenen en consideració els deterioraments soferts en la coberta decorativa) 
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Energia d'impacte segons tipus de lluminària i punt d'assaig: 

 

 

5. RESULTAT 

Després dels assajos, la lluminària compleix amb els següents punts : 

- Les parts actives no passen a ser accessibles. 

- Les distorsions de les envoltants no produeixen una reducció de les línies de 
fuga o distàncies a l'aire per sota dels límits indicats en la secció 11 de la norma 
UNE EN 60 598-1. 

- Els aïllaments suplementaris o reforçats se sotmeten a un assaig de rigidesa 
dielèctrica segons secció 10 de la norma UNE EN 60 598-1. 

Es consideren negligibles: 

- Danys superficials que no afecten la protecció contra els xocs elèctrics o la 
protecció contra la introducció d'humitat cossos sòlids. 

- Petites deformacions que no suposen una reducció de les línies de fuga o 
distàncies a l'aire per sota dels valors indicats. 

- Fissures no visibles a simple vista. 

- Esquerdes en les superfícies de materials modelats amb fibra de vidre o 
similars. 
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ME 012. ASSAIGS ENVOLVENTS METÀL·LIQUES  

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.13.3 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació de les resistències mecànica de les envoltants metàl·liques que 
tanquen parts actives. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Peu de rei.  

- Dinamòmetre. 

- Dit prova rígid. 
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 4. PROCEDIMENT 

S’aplica el dit de prova recte en les parts considerades més febles de la envoltant 
metàl·lica aplicant una força perpendicular a la superfície de 30 N. 

Dit de prova recte té les mateixes dimensions que el dit de prova articulat especificat 
a la norma CEI 60-590 però sense les articulacions. 

 

 

 

5. RESULTAT 

L'envoltant metàl·lica és conforme a la norma si: 

- Durant assaig, l'embolcall no entra en contacte amb parts actives. 

- Després de l'assaig, l'embolcall no pateix deformacions que comprometin 
els valors mínims de les línies de fuga i distàncies a l'aire especificades a la 
secció 11 de la norma UNE EN 60 598-1. 
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ME 013. ASSAIGS LLUMINARIES CONDICIONS SEVERS D’US 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.13.4 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que les lluminàries per a condicions severes d'ocupació tenen una 
resistència mecànica adequada i que hi ha perill de bolcada en condicions normals 
d'utilització. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Peu de rei.  

- Cinta mètrica. 

- Bola impacte. 

- Cambra climàtica.  

- Plataforma regulable. 

- Balança.  

- Pesos. 
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4. PROCEDIMENT 

Es defineixen quatre assaigs diferenciats segons el tipus de lluminària. 

4.1. Lluminàries fixes i portàtils (no de mà). 

4.2. Lluminàries portàtils de mà. 

4.3. Lluminàries subministrades amb suport. 

4.4. Lluminàries per a instal·lacions provisionals i adequades per al muntatge 
sobre un suport. 

 

4.1. LLUMS FIXES I PORTÀTILS 

Se sotmeten al següent assaig un total de tres lluminàries. 

Es determinen els tres punts més febles de la superfície metàl·lica accessible de la 
lluminària. 

Es retira el llum de la lluminària i es posa sobre una superfície rígida segons la seva 
posició normal de funcionament. 

Cada un dels tres punts d'assaig de les tres lluminàries, se sotmet a un assaig 
d'impacte simple mitjançant la bola d'impacte: 

- Diàmetre bola:  50 mm. 

- Pes bola:   0,51 Kg 

- Altura d'impacte:  1,3 m. 

Després de l'assaig, i, només si la lluminària està prevista per al seu ús exterior, es 
repeteix l'assaig d'impacte anterior amb la lluminària estabilitzada després de 3 
hores a una temperatura de -5 º C. 

 

4.2. LLUMS PORTÀTILS DE MÀ 

Es retiren les làmpades de la lluminària, però no es retiren els vidres protectors si 
n'hi ha. 
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La lluminària es deixa caure lliurement un total de 4 vegades sobre una superfície de 
formigó des d'una altura d'1 m. 

Les caigudes es provoquen des de les quatre posicions horitzontals inicials 
diferents, girant la lluminària cada vegada un angle de 90 º respecte el seu eix. 

 

4.3. LLUMS SUBMINISTRAMENTS AMB SUPPORT 

Abans de l'assaig es retiren les làmpades de la lluminària. 

La lluminària i el seu suport es col·loquen sobre la plataforma regulable segons la 
seva posició normal de funcionament. 

La plataforma es regula per un angle respecte l'horitzontal de 6è. Verifica que la 
lluminària no bolca en qualsevol de les seves posicions normals de funcionament. 

La plataforma es regula per un angle respecte l'horitzontal de 15 º. 

- Si la lluminària bolca, es realitza l'assaig d'escalfament de l'apartat 12.5.1 
amb la lluminària horitzontal sobre una superfície plana i la posició més 
desfavorable de bolcada. 

- Si la lluminària no bolca, s'empeny per forçar-la a bolcar un total de quatre 
vegades consecutives. 

Els mitjans de fixació i suport de la lluminària es sotmeten a l'aplicació d'una força 
igual a quatre vegades al pes de la lluminària en la direcció més desfavorable per al 
suport. 
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4.4. LLUMS PER A INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ADEQUADES PER AL 
MUNTATGE SOBRE UN SUPORT 

Abans de l'assaig es retiren les làmpades de la lluminària. 

La lluminària se suspèn sobre una barra d'alumini de longitud igual a la del suport de 
la lluminària. 

L'extrem oposat de la barra d'alumini es fixa en una paret de formigó. (Fixació 
articulada que permeti el moviment lliure respecte a l'eix vertical). 

La lluminària s'eleva fins que la barra d'alumini està en posició horitzontal, i es deixa 
caure lliurement contra la paret de formigó. 

Es repeteix l'assaig quatre vegades. 

 

5. RESULTAT 

La lluminària és conforme als assaigs especificats en els apartats 4.1 i 4.2 si : 

- La lluminària no mostra danys que afectin la seva seguretat ni ús posterior. 

- Les parts que protegeixen el llum contra els danys, no s'han deixat anar o 
perdut. 

La lluminària és conforme a l'assaig especificat en l'apartat 4.3 s i: 

- Plataforma inclinada 6 º respecte la lluminària no bolca. 

- Plataforma inclinada 15 º respecte la lluminària suporta quatre caigudes 
consecutives sense patir danys que afectin la seva seguretat ni ús posterior. 

- Plataforma inclinada 15 º respecte la lluminària bolca sense necessitat 
d'empènyer, la lluminària supera l'assaig d'escalfament de l'apartat 12.5.1 en 
la posició de bolcada més desfavorable. 
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- Els mitjans de fixació i suport de la lluminària no es deformen quan s'aplica 
en la direcció més desfavorable una força de quatre vegades el pes de la 
lluminària. 

La lluminària és conforme a l'assaig especificat a l'apartat 4.4 si : 

- La lluminària no mostra danys que afectin la seva seguretat ni ús posterior 
després dels quatre impactes. 
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ME 014. ASSAIGS TAMBOR GIRATORI 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.13.6 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els balasts / transformadors endollables i les lluminàries 
muntades en bases de presa de corrent tenen una resistència mecànica adequada. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Tambor giratori 

- Balança 
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4. PROCEDIMENT 

Se sotmeten a assaig les lluminàries o parts d'aquesta muntades sobre una presa 
de corrent prevista per la seva connexió directa a una base endollable. 

L'equip en assaig es posa a l'interior del tambor giratori i es posa en funcionament a 
una velocitat de 5 voltes per minut, provocant deu caigudes per minut. (El tambor 
provoca la caiguda de la mostra assajada des d'una altura de 50cm. Contra una 
superfície d'acer de 3 mm. De gruix), 

 

El nombre de caigudes a què se sotmet la mostra en assaig dependrà del seu pes, i 
és: 

- Pes <250gr. :  Provoquen 50 caigudes. 

- Pes � 250gr. :  Provoquen 25 caigudes. 
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5. RESULTAT 

La mostra supera l'assaig si la protecció contra els xocs elèctrics no s'ha vist 
deteriorada en finalitzar l'assaig. 

No es prenen en consideració, sempre que no afectin la protecció contra els xocs 
elèctrics, les següents situacions: 

- Trencament de petites parts de la lluminària 

- Danys o petites bonys al envoltant exterior. 

- Clavilles que s'hagin doblat. 
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ME 015. RESISTENCIA MECANICA SUSPENSORS 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.14.1 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els dispositius de suspensió i regulació són adequats per al seu 
ús ia les dimensions de la lluminària. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Cronòmetre. 

- Clau dinamomètrica.  

- Cinta mètrica.  

- Balança.  

- Dinamòmetre. 
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4. PROCEDIMENT 

Es defineixen quatre assaigs tipus segons el tipus de suspensió o dispositiu de 
regulació: 

4.1. Lluminàries suspeses en general. 

4.2. Lluminàries amb suspensió rígida. 

4.3. Lluminàries muntades en carril. 

4.4. Llums amb mecanisme subjecció clip o pinça. 

 

4.1. LLUMS SUSPESES EN GENERAL 

Es suspèn la lluminària segons les condicions de funcionament. 

Si la lluminària disposa d'una suspensió regulable, s'extreu completament el fiador. 

Es col·loquen uniformement repartits els pesos en la lluminària en la direcció normal 
de càrrega. (Es col·loquen pesos de fins a quatre vegades el pes de la lluminària), 

Manté la càrrega durant 1 hora. 

 

4.2. LLUMS AMB SUSPENSIÓ RÍGIDA 

Es suspèn la lluminària segons condicions de funcionament. 

S'aplica a la lluminària un parell de torsió durant 1 minut igual a 2,5 Nm en el sentit 
de les agulles del rellotge i posteriorment en sentit contrari. 

Mènsules amb ús intensiu: 

- Fixa el braç de la mènsula. 

- Aplica una força de 40N en les diferents adreces de ca extremitat lliure. 

- Flexió resultant no serà inferior a 2,5 Nm. 
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Mènsules amb poc ús: 

- Fixa el braç de la mènsula. 

- Aplica una força de 10N a les diferents direccions de l'extremitat lliure. 

- Flexió resultant no serà inferior a 1nm. 

 

4.3. LLUMS MUNTADES EN CARRIL 

Es pesa la lluminària i es verifica que la seva massa no sobrepassa el valor de 
càrrega màxim indicat pel fabricant del carril. 

 

4.4. LÀMPADES AMB MECANISME DE SUBJECCIÓ 

Es fixa el clip o pinça en un prestatge de vidre normal que tingui un gruix de 10 mm. 

S'aplica durant un minut una força de tracció de 20N sobre el cable d'alimentació, a 
l'adreça més desfavorable per a la subjecció del clip o pinça. 

Es repeteix successivament l'assaig augmentant 10 mm l'espès del prestatge de 
vidre en cada pas fins que el gruix del vidre sigui el màxim que permet subjectar el 
clip o pinça. 

En les lluminàries que no disposen de la indicació "lluminàries no aptes per a 
muntatge sobre material tubular" es realitza un assaig addicional, en el qual es fixa 
el clip o pinça en una barra de metall polit de 20 mm de diàmetre i s'aplica una força 
de 20N sobre el cable d'alimentació, a l'adreça més desfavorable per a la subjecció 
del clip o pinça. 
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5. RESULTAT 

En les lluminàries suspeses : 

- No s’aprecien deformacions en les peces que componen el sistema de 
suspensió després de l’assaig. 

En les lluminàries amb suspensió rígida : 

- No és possible girar la lluminària més d'una volta en cada sentit respecte la 
part fixa. 

- Braç no ha patit cap desplaçament o deformació que comprometi la 
seguretat. 

En les lluminàries muntades en carril : 

- El pes és inferior al valor màxim recomanat pel fabricant del carril. 

En les làmpades amb mecanisme de subjecció, la pinça o clip : 

- No es mou o desplaça durant l’assaig. 

- No girarà durant l'assaig addicional en barra cilíndrica. 
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ME 016.1. ASSAIGS LLUMINARIES SUSPESES PER CABLES FLEXIBLES 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.14.2 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els dispositius de suspensió i regulació són adequats per al seu 
ús ia les dimensions de la lluminària. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Balança.  

- Palmer. 

- Peu de rei. 
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4. PROCEDIMENT 

Es pesa la totalitat de la lluminària que esta suspesa pels cables flexibles. 

Es mesura la secció efectiva en mm² dels conductors dels cables flexibles utilitzats 
per a la sustentació de la lluminària. ( Només es consideren les ànimes metàl·liques 
dels conductors ). 

 

5. RESULTAT 

Lluminàries amb una massa igual o inferior a 5kg són conformes si es verifica: 

- Fatiga imposada als conductors és inferior a 15 N /mm². 

Lluminàries amb una massa superior a 5kg  són conformes si es verifica: 

- Conductors del cable flexible no queden subjectes a tensió. ( Utilitzen ànimes 
sustentadores o similars ). 
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ME 016.2. ASSAIG SEMI-LLUMINARIES PER CONNEXIO DIRECTA 
PORTALAMPADES 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.14.2 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que les semi-lluminàries dissenyades per a la seva connexió directa 
a portalàmpades tipus Edison o baioneta no exerceixen una sol·licitació mecànica 
excessiva als portalàmpades. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Balança.  

- Dinamòmetre.  

- Bàscula de torsió. 
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4. PROCEDIMENT 

Es pesa la semi-lluminària totalment equipada. 

S'insereix la semi-lluminària al portalàmpades de la bàscula de torsió, i es verifica el 
moment de flexió que exerceix la semi-lluminària respecte: 

- Contacte central en portalàmpades tipus Edison. 

- Límits en portalàmpades tipus baioneta. 

 

5. RESULTAT 

La semi-lluminària genera un moment de flexió inferior.  
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ME 017. VERIFICACIO DISSENY I DIMENSIONAT DELS DISPOSITIUS DE 
REGULACIO 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.14.3 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els dispositius de regulació, sistemes d'elevació, mènsules 
regulables o tubs telescòpics no comprimeixen, pressionen, danyen o reforcin els 
cables més de 360 º durant el seu funcionament. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Sistema pneumàtic d'assajos de moviment. 
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4. PROCEDIMENT 

El dispositiu de regulació s'equipa amb el cable adequat a les característiques de la 
lluminària. 

Les ròtules i accessoris anàlegs el dispositiu d'estrenyiment pot regulessin es 
assagessin lleugerament estrets per evitar l'excés de fregament. 

El dispositiu es sotmet a un nombre de cicles de moviment de : 

 

 

4.1 TIPUS DE LLUMINÀRIA NOMBRE DE CICLES DE MOVIMENT 

Lluminàries destinades a ser regulades freqüentment, per exemple lluminàries per a 
taulers de dibuix. 1500 

Lluminàries destinades a ser regulades ocasionalment, per exemple espots de 
vitrines 150 

Lluminàries previstes per ser regulades només durant la instal·lació, per exemple 
projectors 45 

Cada cicle de moviment queda definit pel desplaçament d'una posició extrema fins a 
la oposada i retorn a la situació de partida. 

La freqüència dels moviments no comportarà un escalfament apreciable del 
dispositiu i no excedirà els 600 cicles per hora. 
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Els dispositius de reglatge consisteixen en un tub flexible, es regulen per un marge 
de Moviment de fins a: 

-135 º en ambdues direccions a partir de la vertical. 

- Posicions en que es manté per si mateix. ( Quan el reglatge no es pot 
aconseguir aplicant una força raonable ). 

 

5. RESULTAT 

Després de l'assaig, es verifica el conductor amb què s'ha equipat el dispositiu i es 
verifica: 

- No s'han trencada més del 50% dels fils interiors. 

- L'aïllament exterior no ha patit danys significatius. ( L'aïllament del conductor 
se sotmet a l'assaig de rigidesa dielèctrica especificat a la secció 10 ). 
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ME 018. ASSAIG DISPOSITIUS PER A CONNEXIO A PRESA DE CORRENT 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.14.6 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que els dispositius que formen un sol cos amb la clavilla de 
connexió a la xarxa, no generen esforços anormals en la base de la presa de 
corrent. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Bàscula de torsió. 

 

4. PROCEDIMENT 

S'insereix la lluminària o dispositiu assajat en la clavilla de la bàscula de torsió i es 
verifica el moment de flexió que s'exerceix respecte al pla de la base. 

 

5. RESULTAT 

La lluminària o dispositiu assajat, genera un moment de flexió inferior a: 

- Lluminàries i equips no regulables  0,25 Nm. 

- Lluminàries i equips regulables  0,5 Nm. 
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ME 019. SEPARACIO ENTRE PARTS CALENTES I MATERIALS INFLAMABLES 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.15.1 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que les envoltants, pantalles i elements anàlegs que no tenen funció 
aïllant i que no satisfan l'assaig de fil incandescents a 650 º C estan a una distància 
suficient de les parts calentes. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Peu de rei 

- Font alimentació. 

- Amperímetre. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 89 

 

 

 

4. PROCEDIMENT 

S'identifiquen les parts calentes susceptibles d'inflamar els materials de l'interior de 
la lluminària, podent destacar entre altres: 

- Balasts. 

- Transformadors. 

- Circuits electrònics. 

S'identifiquen els materials inflamables de la lluminària: 

- Materials no satisfan assaig fil incandescent a 650 º C 

S'identifiquen les pantalles de protecció dels materials inflamables. ( Considera com 
a pantalla de protecció el material col·locat entre les parts calentes i els materials 
inflamables per a la protecció d'aquests ) 

Requeriments pantalles de protecció: 

- Superen els assajos del encenedor d'agulla segons apartat 13.3.1. 

- No tenen cap obertura 

- Alçada i longitud com a mínim igual a la de la superfície de les parts calentes. 

No es consideren materials inflamables les petites parts constructives: 

- Clips fixació cablejat. 

- Peces paper impregnat amb resina. 

Verifiquen les distàncies mitjançant el peu de rei existents entre: 

- Materials inflamables i parts calents. 

- Pantalla de protecció i parts calents. 

No s'exigeix separació de seguretat dels materials inflamables en els casos 
següents: 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 90 

 

- Lluminàries que disposen d'un dispositiu de control de la temperatura que 
asseguri una protecció contra els sobreescalfaments dels materials 
inflamables. 

- Respecte transformadors subministrats amb una envolvent pròpia amb un 
grau de protecció IP 20 o superior, que compleixi amb la norma CEI 60742 i 
CEI 60898. 

- Els circuits electrònics la corrent en funcionament anormal (segons secció 
12 norma UNE EN 60 598-1) no sobrepassa un 10% de la de funcionament 
normal. 

 

5. RESULTAT 

Els materials inflamables estan adequadament protegits si es verifica: 

- Separació Materials inflamables I Parts Calentes ≥ 30 mm 

- Materials Inflamables protegits mitjançant Pantalla de protecció, la qual està 

separada de les parts Calentes ≥ 3 mm 
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ME 020. LLUMINARIES DE MATERIALS TERMOPLASTICS 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.15.2 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que les lluminàries realitzades de material termoplàstic, suporten 
adequadament les temperatures que es poden generar en el cas d'un funcionament 
anormal dels balasts, transformadors o circuits electrònics incorporats. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

 - Polímetre digital. 

- Cronòmetre. 

- Cinta metàl·lica adhesiva. 

- Termoparells tipus J. 

- Recinte a l'abric dels corrents d'aire. 

- Registrador de temperatura multicanal. 

- Font d'alimentació estabilitzada 
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4. PROCEDIMENT 

Les lluminàries de material termoplàstic, verifiquen un dels següents mitjans de 
protecció contra el sobreescalfament. 

4.1 Protecció constructiva. 

4.2 Protecció dispositiu sensible a la temperatura. 

4.3 Balast protegit tèrmicament. 

4.1. PROTECCIÓ CONSTRUCTIVA 

La lluminària es sotmet a l'assaig d'escalfament anormal especificada en l'apartat 
12.7.1 de la norma UNE EN 60 598-1. - ( Assaig fins estabilització de la lluminària ) 

Durant l'assaig, es mesura la temperatura en dels punts: 

- Suports i elements de fixació dels components sotmesos a condició de 
funcionament anormal. 

- Envoltents que asseguren protecció contra els xocs elèctrics. 

4.2. PROTECCIÓ DISPOSITIU SENSIBLE TEMPERATURA 

La lluminària es sotmet a l'assaig d'escalfament anormal especificada en l'apartat 
12.7.2 de la norma UNE EN 60 598-1. - ( Assaig fins actuació del dispositiu de 
protecció incorpora lluminària ) 

Durant l'assaig, es mesura la temperatura en dels punts: 

- Suports i elements de fixació dels components sotmesos a condició de 
funcionament anormal. 

- Envoltents que asseguren protecció contra els xocs elèctrics. 
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4.3. BALAST PROTEGIT TÈRMICAMENT 

La lluminària es sotmet a l'assaig d'escalfament anormal especificada en l'apartat 
12.7.2 de la norma UNE EN 60 598-1. - ( Assaig fins estabilització de la lluminària o 
actuació del dispositiu de protecció incorporat en el balast ) 

Durant l'assaig, es mesura la temperatura en dels punts: 

- Suports i elements de fixació dels components sotmesos a condició de 
funcionament anormal. 

- Envoltants que asseguren protecció contra els xocs elèctrics. 

 

5. RESULTAT 

5.1. PROTECCIO CONSTRUCTIVA. 

Els components susceptibles de generar un funcionament anormal estan fixats i 
suportats per elements resistents a la temperatura. 

Després de l'assaig, no hi ha deformacions en les envoltants de material 
termoplàstic que puguin debilitar o reduir la protecció contra els xocs elèctrics. 

 

5.2. PROTECCIO DISPOSITIU SENSIBLE A LA TEMPERATURA. 

El dispositiu de protecció limita a un valor segur la temperatura de l'suports i 
envoltants de material termoplàstic. 

El dispositiu de protecció tèrmica és UN Protector tèrmic de reenganxament 
automàtic o manual o un fusible tèrmic. 

 

5.3. BALASTE PROTEGIT TÈRMICAMENT. 

El dispositiu de protecció incorporat en el balast, limita en un valor segur la 
temperatura del suports i envoltants de material termoplàstic. 
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ME 021. LLUMINARIES MUNTATGE SOBRE SUPERFICIES INFLAMABLES 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.16 

 

1. OBJECTIU 

La comprovació que no es generen temperatures excessives, en funcionament 
normal i anormal, en la superfície de muntatge de les lluminàries aptes per la seva 
fixació sobre superfícies normalment inflamables. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient: 10 º C a 30 º C 

Humitat relativa: 45% HR a 65% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

 - Polímetre digital. 

- Cronòmetre. 

- Cinta metàl·lica adhesiva. 

- Termoparells tipus J. 

- Recinte a l'abric dels corrents d'aire. 

- Registrador de temperatura multicanal. 

- Font d'alimentació estabilitzada. 

- Dinamòmetre. 

- Peu de rei. 
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4. PROCEDIMENT 

Les lluminàries marcades com aptes per muntatge en superfícies inflamables i que 
incorporen algun dispositiu de control de llum, verifiquen un dels següents els 
següents assaigs: 

4.1 - Protecció constructiva. 

4.2 - Protecció dispositiu sensible a la temperatura. 

4.3 - Altres 

Les lluminàries marcades com aptes per muntatge en superfícies inflamables i que 
no incorporen dispositius de control de llum, es sotmeten a les restriccions de la 
secció 12 de la norma UNE EN 60 598-1. 

4.1. PROTECCIÓ CONSTRUCTIVA 

Es verifica la distància entre el dispositiu de control del llum i la superfície de suport 
de la lluminària. 

Aquesta mesura es realitza en tres parts : 

- Distància total entre la superfície de muntatge de la lluminària i l'extrem més 
proper del dispositiu de control de la llum. 

- Distància d'aire entre la superfície de muntatge i el cos exterior de la 
lluminària en la vertical del dispositiu de control de la llum. 

- Distància d'aire entre el cos interior de la lluminària i l'extrem més proper del 
dispositiu de control de la llum. 
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4.2. PROTECCIÓ DISPOSITIU SENSIBLE TEMPERATURA 

Lluminàries que incorporen un dispositiu de control sensible a la temperatura per tal 
de limitar a un valor segur la temperatura de la superfície de muntatge de la 
lluminària. 

La lluminària es sotmet a l'assaig d'escalfament anormal especificada en l'apartat 
12.6.2 de la norma UNE EN 60 598-1. - ( Assaig fins actuació del dispositiu de 
protecció incorpora lluminària ) 

Durant l'assaig, es mesura la temperatura en dels punts: 

- Superfície de muntatge de la lluminària. 

- Dispositiu de control del llum. 

 

4.3. ALTRES 

Lluminàries marcades com aptes per muntatge en superfícies inflamables que no 
verifiquen l'apartat 4.16.1 o 4.16.2. 

La lluminària es sotmet a l'assaig d'escalfament anormal especificada en l'apartat 
12.6.1 de la norma UNE EN 60 598-1. - (Assaig fins estabilització de la lluminària o 
actuació del dispositiu de protecció incorporat en el balast) 

Durant l'assaig, es mesura la temperatura en dels punts: 

- Superfície de muntatge de la lluminària. 

- Dispositiu de control del llum. 
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5. RESULTAT 

5.1 – PROTECCIO CONSTRUCTIVA. 

La lluminària és conforme a la classificació de apte per muntatge en superfícies 
inflamables si la distància total entre la superfície de muntatge de la lluminària i 
l'extrem més proper del dispositiu de control del llum és: 

- Igual o superior a 35 mm 

- Igual o superior 10 mm i inferior a 35 mm; considerant un espai d'aire mínim 
de 3 mm entre. 

* Superfície de muntatge i el cos exterior de la lluminària en la vertical 
del dispositiu de control de la llum. 

* Cos interior de la lluminària i l'extrem més proper del dispositiu de 
control de la llum. 

 

5.2. PROTECCIO DISPOSITIU SENSIBLE A LA TEMPERATURA. 

La lluminària és conforme a la classificació de apte per muntatge en superfícies 
inflamables si es verifica: 

- El dispositiu de protecció limita a un valor segur (inferior 130 º C) la 
temperatura de la superfície de muntatge. 

- Característiques del dispositiu de protecció tèrmica: 

* No és fàcilment reemplaçable. 

* Mantenen en posició fixa respecte el dispositiu de control del llum. 

- Tipus dispositiu de protecció tèrmica acceptables: 

* Protector tèrmic de reenganxament automàtic o manual. 

* Fusible tèrmic. 
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La lluminària és aptes per muntatge en superfícies inflamables sense necessitat 
d'assaig, si els dispositius de control de llum (balast / transformador) són conformes: 

- Classificats classe P 

- Classificats per a un temperatura màxima en funcionament anormal igual o 
inferior a 130 º C 

 

5..3 – ALTRES. 

La lluminària és aptes per muntatge en superfícies inflamables si se supera assaig 
especificat apartat 12.6.1 de la norma UEN EN 60 598-1. 
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ME 022.1 RESISTENCIA A LA CORROSIÓ. PARTS METÀL·LIQUES 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.18.1 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les parts metàl·liques de l’aparell estan suficientment protegides 
contra l’oxidació a que poden estar sotmeses durant l’ús normal. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Cambra d’humitat. 

- Forn. 

- Cronòmetre. 

- Tetraclorur de carboni, o Tricloroetà. 

- Dissolució al 10% de clorur d’amoni amb aigua destil·lada. 
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4. PROCEDIMENT 

Es sotmeten a aquest assaig totes les parts metàl·liques constituïdes per materials 
fèrrics, si la seva oxidació pot implicar el no compliment de l’aparell amb aquesta 
norma. 

Les parts metàl·liques a assajar es desmunten de l’aparell, i es desengrassen 
submergint-les completament durant 10 minuts en tetraclorur de carboni o en 
tricloroetà. 

Les parts que estiguin protegides per una capa de grassa només es sotmeten a 
aquest assaig si existeix dubte de l’eficàcia d’aquesta capa, fent l’assaig sense 
aquest desengrassat previ. 

Un cop desengrassades les mostres, es submergeixen completament en una 
dissolució al 10% de clorur d’amoni amb aigua destil·lada durant 10 minuts, 
mantenint la dissolució a una temperatura de 20  ºC � 5 ºC. 

Per manipular les mostres dins d’aquestes dissolucions, l’operari es posarà la 
mascareta per evitar la inhalació dels gasos que produeixen. 

Les mostres es pengen a la cambra d’humitat durant 10 minuts, sense assecar les 
mostres prèviament, però espolsant les possibles gotes, a una humitat del 95 % i 
una temperatura de 20 ºC � 5 ºC. 

Les mostres s’han de penjar de manera que no toquin cap paret ni superfície, 
únicament la imprescindible per penjar-les. 

Finalitzada l’estada de les mostres a la cambra d’humitat, s’introdueixen dins de 
l’estufa durant 10 minuts. 

L’estufa ha d’estar a 100 ºC � 5 ºC abans de ficar les mostres a l’interior. 
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5.  RESULTAT 

Després de l’assaig, les mostres no han de tenir cap senyal d’oxidació en les seves 
superfícies. 

No es prenen en consideració els indicis d’oxidació en les arestes, ni una petita capa 
groga que sol aparèixer, si aquesta es pot treure amb un simple fregament. 

Es sotmeten a aquest assaig tots els cables exteriors de l'equip, que continguin 
cables actius. 
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ME 022.2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓ. LAMINATS COURE 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 4.18.2 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les parts de la lluminària que són de coure o de les seves aliatges  

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Recipient de vidre de 10 litres. 

- Mesurador de Ph. 

- Clorur Amoni ( NH4Cl ). 

- Hidròxid de Sodi ( NaOH ). 

- Aigua destil·lada o completament desmineralitzada. 
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4. PROCEDIMENT 

Abans d’iniciar l’assaig procediu a preparar la solució d’assaig que podrà ser 
utilitzada per diferents assaigs. 

4.1. PREPARACIO DE LA SOLUCIO 

Dissolgueu 107 gr. de NH4Cl en 0.75 litres d’aigua destil·lada o completament 
desmineralitzada. 

Afegiu solució de NaOH al 30 % fins aconseguir el pH desitjat en funció de la 
temperatura de la solució. 

Després d’ajustar el pH afegir 1 litre d’aigua destil·lada o completament 
desmineralitzada que no modificarà el pH. 

4.2. ASSAIG CORROSIÓ: 

Comproveu que la solució preparada manté els seus valors de pH. En cas necessari 
reajusteu el pH fins els valors desitjats. 

Netegeu les peces d’assaig, retireu el vernís amb acetona i la grassa o les ditades 
amb gasolina o un producte similar. 

Mantingueu les peces d’assaig a una temperatura de 30 ºC. 

Col·loqueu el recipient amb la solució d’assaig en una cambra a 30 ºC. 

Col·loqueu el més ràpidament possible les mostres d’assaig a la cambra amb el 
recipient i la solució, de manera que el vapor amònic pugui actuar sense dificultat. 

Les peces d’assaig han d’estar penjades de manera que no es puguin mullar per la 
solució d’assaig ni tocar-se entre elles. 
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Mantingueu les mostres en el recinte d’assaig durant un període de 24 hores. 

Després de 24 hores retireu les mostres en assaig, renteu-les amb aigua corrent i 
examineu-les amb un augment òptic de 8. 

 

5. RESULTAT 

Les mostres no han de presentar cap esquerda apreciable amb un augment òptic de 
8. 
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ME 023. ASSAIGS DE TRACCIO DEL CABLE D’ALIMENTACIÓ  

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 5.2.10.3 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que els cables flexibles exteriors estan correctament fixats al equips, i 
s'evita que algun dels conductors del cable pugui escapar-se del born a causa dels 
esforços a què estan sotmesos els cables exteriors en condicions d'ús normals. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Dinamòmetre 

- Tornavís dinamomètric 

- Peu de rei 

- Balança 
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4. PROCEDIMENT 

Es sotmeten a aquest assaig tots els cables exteriors de l'equip, que continguin 
cables actius. 

Els conductors del cable flexible exterior s'introdueixen en els borns on estan 
connectats de manera que el cargol del born pressiona correctament en tota la seva 
superfície sobre la part conductora del cable ( el cargol no pressiona sobre la part 
aïllant del cable a menys que el born estigui dissenyat per aquest fi ) i la part sense 
aïllar dels conductors no sobresurt dels borns on estan col·locats. 

Els cargols dels borns que subjecten els conductors, i els cargols de subjecció del 
cable flexible exterior s'estrenyen aplicant un parell màxim de 2/3 el parell indicat en 
l’apartat 4.12.1 de la norma UNE-EN 60-598-1.  

Per realitzar l'assaig es munta a l'equip d'assaig el cable indicat pel fabricant. 

Es marca el cable amb un bolígraf, a una distància de 20mm del dispositiu 
d'ancoratge del cable exterior sota assaig. ( El cable es marca mentre d'aplicació 
amb el dinamòmetre la força de tracció a una distància de 30cm del dispositiu 
d'ancoratge ) 

S'aplica al cable la força de tracció indicada, en la direcció més desfavorable sense 
realitzar estirades, i mantenint-la aplicada durant un segon.  

 

La força s'aplica un total de 25 vegades. 
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S'aplica al cable el parell de torsió indica, mantenint-lo durant un minut, el parell 
s'aplica a una distància de 30cm del dispositiu d'ancoratge. ( El parell s'aplica amb el 
tornavís de parell mitjançant l'adaptador que permet subjectar el cable, es pot tallar 
el cable per poder subjectar de forma més adequada ) 

 

5. RESULTAT 

Es considera que supera l'assaig, si un cop finalitzades les proves es compleix el  
punts següent: 

- L'aïllament del cable en els punts d'ancoratge no s'ha deteriorat. 

- Els dispositius d'ancoratge no presenten desperfectes. 

- El desplaçament longitudinal del cable és inferior a 2 mm. ( Mesurat amb el 
peu de rei mentre s'aplica la força de tracció a una distància de 30cm del 
dispositiu d'ancoratge, es mesura el desplaçament sofert per la marca que 
s'havia realitzat a 20mm del dispositiu d'ancoratge abans d'iniciar l'assaig ) 

- Els conductors no s'han desplaçat dels borns una distància superior a 1mm. 

- No hi ha senyals que indiquin que la connexió ha patit esforços. 
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ME 024. MESURA DE LA RESISTENCIA TERRA 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 7.2.3 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que la connexió entre el born o contacte de terra i les parts que han 
d'estar unides a ell tenen un valor de resistència adequat. 

Aquest mètode d'assaig només pot ser aplicat a aparells amb un corrent nominal no 
superior a 16 A. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Equip de mesura de resistència de terra. 

- Multímetre digital. 

- Pinça amperimètrica. 
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4. PROCEDIMENT 

La mesura de resistència de terra es realitza amb l'equip a temperatura ambient. En 
cas de dubte, es realitzarà la mesura fins que s'arribi a temperatura de règim. 

La resistència del circuit de terra es mesura amb l'equip de mesura, el qual 
proporciona un corrent constant de 25A en tensió alterna. 

Per fer la mesura, l'equip es gradua a la posició en la qual proporciona una tensió en 
buit de 12V. 

Abans de realitzar la mesura, es curtcircuita els terminals de connexió, per a graduar 
l'equip a cero. 

La resistència del cable flexible d'alimentació no ha d'estar inclosa en la mesura. 

La resistència del circuit de terra es mesura entre el terminal de terra i cada part 
metàl·lica accessible successivament. Les pinces de connexió de l'aparell de 
mesura de la resistència de terra es col·loquen de manera que assegurin una 
connexió ferma, i si el punt d'assaig té una capa de pintura o similar, aquesta es 
rasca abans de posar la pinça, a fi de assegurar una correcta connexió elèctrica dels 
punts d'assaig amb l'equip de mesura. 

En els equips amb una impedància d'alta freqüència ( supressió d'interferències)  
connectada al circuit de terra, les mesures es realitzen intercalant aquesta 
impedància en el circuit de mesura. 

Els valors de resistència que proporciona l'equip de mesura es consideraran 
correctes quan s'hagin estabilitzat, i no s'han de tenir en compte les possibles 
fluctuacions que es puguin produir en els primers instants de la mesura. 

 

5. RESULTAT 

La resistència mesura no ha de superar els 0,5 Ω en cap punt. 
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ME 025. PROTECCIO CONTRA XOCS ELECTRICS 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 8.2.5 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les envoltants de la lluminària garanteixen una protecció adequada a 
l'usuari contra el contacte amb parts actives. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Dit de prova articulat. 

- Dit de prova rígid. 

- Dinamòmetre adaptable als dits de prova i punxó d'assaig. 

- Indicador de contacte elèctric. 
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4. PROCEDIMENT 

S'han de comprovar totes les obertures de la envoltant de la lluminària, amb tots els 
dispositius en la posició més desfavorable. 

La verificació es porta a terme després de retirar les parts amovibles, i amb la 
lluminària desconnectada de la xarxa d'alimentació. L'assaig s'ha de fer amb la 
lluminària muntada com en ús normal. 

Els llums no s’han de treure, i tampoc les següents parts dels portalàmpades 

a) Per portalàmpades de baioneta: 

-cobertes de borns. 

-collarets. 

b) Per portalàmpades de rosca Edison: 

-cobertes de borns per a connexió de cordó només. 

-cobertes exteriors. 

Per l'assaig sobre lluminàries fixes, no s’han de treure les parts que no  es poden 
treure per acció d'una sola mà, però si les que hagin de treure per a reemplaçar el 
llum o el cebador. 

S'aplica el dit de prova amb una força de 10 N en totes les posicions possibles, 
utilitzant l'indicador elèctric per detectar el contacte amb les parts actives. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 120 

 

 

 

5. RESULTAT 

No ha de ser possible tocar parts actives amb el dit de prova.  

Les peces metàl·liques de les lluminàries de classe II que estan aïllades de les parts 
actives per només un aïllament principal, es consideren parts actives. 
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ME 026. DESCARREGA DELS CONDENSADORS 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 8.2.7 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que no hi ha perill de descàrregues elèctriques degudes a condensadors 
que quedin carregats un cop l'aparell ha estat desconnectat. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Polímetre digital. 

- Oscil·loscopi. 

- Cronòmetre. 

- Font d'alimentació estabilitzada 
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4. PROCEDIMENT 

Aquest assaig només es realitza en els equips que contenen condensadors de 
capacitat igual o superior a 0,5 µ F, excepte en els casos següents: 

- Lluminàries portàtils destinades a connectar-se a la xarxa d'alimentació per 
mitjà d'una clavilla, un adaptador a carril o lluminàries amb un connector amb 
contactes accessibles al dit de prova normalitzat, on l'assaig es realitza 
únicament si la capacitat del condensador és igual o superior a 0,1 µ F ( igual 

o superior a 0,25 µ F si la tensió assignada és inferior a 150V ) 

- En altres lluminàries connectades a la xarxa d'alimentació per mitjà d'una 
clavilla, on l'assaig es realitza únicament si la capacitat del condensador és 
igual o superior a 0,1 µ F (igual o superior a 0,25 µ F si la tensió assignada és 

inferior a 150V) 

La lluminària es posa en funcionament a la tensió assignada, o en el límit superior 
del rang de tensions. Un cop transcorregut el temps necessari per a la càrrega dels 
condensadors, es desconnecta la connexió de la base d'endolls. 

 Es mesura la tensió en borns de l'alimentació de la lluminària mitjançant el 
oscil·loscopi ( utilitzem l’oscil·loscopi per registrar la tensió  ). 

L'assaig s'ha de fer 10 vegades, per tal d'aconseguir el resultat més desfavorable 
possible. L'esquema és el següent: 
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5. RESULTAT 

El valor de la tensió residual no ha de superar els següents valors: 

- 50 V, un minut després de la desconnexió, en lluminàries que incorporin una 
condensador de capacitat igual o superior a 0,5 µ F. 

- 34 V, un segon després de la desconnexió, a les lluminàries portàtils 
destinades a connectar-se a la xarxa d'alimentació per mitjà d'una clavilla, un 
adaptador a carril o lluminàries amb un connector amb contactes accessibles 
al dit de prova normalitzat 60V, cinc segons després de la desconnexió, en 
altres lluminàries connectades a la xarxa d'alimentació per mitjà d'una clavilla. 
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ME 027. ASSAIGS IP X0 – PROTECCIO CONTRA INTRODUCCIÒ DE COSSOS 
SOLIDS 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 9.2 

 

1. OBJECTIU 

Determinar la primera xifra característica del grau IP, la qual determina el grau de 
protecció contra sòlids estranys i la pols i, la protecció de les persones contra l'accés 
a parts perilloses, impedint o limitant la penetració d'una part del cos humà o d'un 
objecte agafat per una persona. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Sonda d'accés d'esfera de 50mm de diàmetre. 

- Dit de prova articulat. 

- Fil d'assaig de 2,5mm de diàmetre i 100mm de longitud 

- Fil d’assaig d'1mm de diàmetre i 100mm de longitud 

- Cabre de pols 
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4. PROCEDIMENT 

Els graus de protecció seran especificats només per la primera xifra característica i 
no mitjançant referència a la descripció abreujada ni a la definició. 

Per satisfer les condicions de la primera xifra característica, haurà de mantenir una 
distància adequada entre el calibre d'assaig i les parts perilloses. 

 

 

4.1. GRAU PROTECCIO IP 1X 

Es verifica que la sonda de prova no entra ni parcial no totalment per qualsevol 
obertura. 
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4.1. GRAU PROTECCIO IP 2X 

Es verifica que la sonda de prova no entra ni parcial no totalment per qualsevol 
obertura. 

 

 

 

4.2. GRAU PROTECCIO IP 3X / 4X 

Es verifica que la sonda de prova no entra ni parcial no totalment per qualsevol 
obertura aplicant un força: 

 

 

 

4.2. GRAU PROTECCIO IP 5X / 6X 
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Per les xifres cinc i sis, l'assaig s'efectua amb l'ajuda d'una càmera de pols, posant 
de manifest els principis fonamentals presentats, en els quals la bomba pot 
reemplaçar per altres mitjans que permetin mantenir pols talc en suspensió en una 
cambra d'assaig tancada.  

La pols talc utilitzat ha de poder passar a través d'un tamís de malles quadrades, en 
les que el diàmetre nominal dels filferros sigui de 50�m i l'espai lliure entre els 
mateixos de 75�m. La quantitat de talc a emprar és de 2Kg per metre cúbic de la 
cambra d'assaig.  

El talc no s'ha d'utilitzar per més de 20 assajos. 

 

 

5. RESULTAT 
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Els assajos per al grau de protecció 1,2,3 i 4 la protecció es satisfan si la sonda 
d'assaig ( adequada per a cada categoria ) no és capaç d'introduir-se total o 
parcialment dins de la lluminària. 

Les assajos 5 i 6 la protecció es satisfà si l'examen mostra que la pols no s'ha 
acumulat de tal manera que pugui afectar el funcionament correcte o per al grau 6 
que no ha penetrat res.  
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ME 028.  

 

ASSAIGS IP 0X 

 

PROTECCIÓ CONTRA INTRODUCCIO D’AIGUA 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 028. ASSAIGS IP 0X – PROTECCIÓ CONTRA INTRODUCCIO D’AIGUA 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 9.2 

 

1. OBJECTIU 

Determinar la segona xifra característica del grau IP, la qual determina el grau de 
protecció de l'aigua. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Caixa de degoteig. 

- Tub oscil·lant. 

- Manega boca D6,3mm 

- Manega boca D12,5mm 
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4. PROCEDIMENT 

Els assaigs de protecció contra la introducció d’aigua es realitzen de forma gradual, 
de forma que es van superant gradualment el tipus de protecció davant l'aigua. 

4.1. GRAU PROTECCIO IP 01 

L'assaig es realitza amb l'ajuda de la caixa de gotes, les quals ens asseguren un 
cabal de gotes uniforme sobre tota la superfície envoltant. 

La lluminària en assaig es munta sobre una taula giratòria la qual ens assegura una 
velocitat de rotació de 1 revolució per minut i l'excentricitat és aproximadament de 
100 mm.  

La durada de l'assaig és de 10min. 
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4.1. GRAU PROTECCIO IP 02 

Per obtenir el número dos, es realitza el mateix assaig que en l'anterior però inclinant 
la lluminària 15º respecta la vertical. 

L'envoltant es sotmet durant 2,5 minuts en cadascuna de les quatre cares  

 

4.2. GRAU PROTECCIO IP 03 / 4 

L'assaig per a la segona xifra característica 3 es realitza amb el tub oscil·latori o el 
cap de regadora.  

L'assaig es realitza mitjançant l’arc d’assaig o tub oscil·lant. 

 

El tub oscil·lant està proveït d'orificis fins a un angle de 60 º, a cada costat de la 
vertical.  

El suport no ha de perforar. 

L'envoltant a assajar se situa en el centre de semicercle.  

El tub se sotmet a una oscil·lació de : 
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 - IP X3  Oscil·lació +/- 60º  ( Temps oscil·lació 4seg ) 

 - IP X4  Oscil·lació +/- 120º ( Temps oscil·lació 4seg ) 

L’assaig tindrà una durada t de 5 min. Durant els quals, la lluminària es fa girar 
respecta la vertical 360º 

 

4.3. GRAU PROTECCIO IP 05 

L'assaig per a la segona xifra característica 5 amb broquet de 6,3 mm. 

L'assaig s'efectua ruixant l'embolcall des de totes les direccions possibles amb un 
raig d'aigua que surti d'un filtre d'assaig normalitzada. 

Les condicions que s'han de complir són les següents: 

- Diàmetre interior del broquet:  6,3mm. 

- Cabal:     12,5l/min. 

- Durada de l'assaig   1min per m2 de superfície de lluminària. 

- Durada mínima de l'assaig 3min. 

- Distància lluminària  3m. 

 

4.3. GRAU PROTECCIO IP 06 

L'assaig per a la segona xifra característica 5 amb broquet de 12,5 mm. 

L'assaig s'efectua ruixant l'embolcall des de totes les direccions possibles amb un 
raig d'aigua que surti d'un filtre d'assaig normalitzada. 
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Les condicions que s'han de complir són les següents: 

- Diàmetre interior del broquet:  1,5mm. 

- Cabal:     100l/min. 

- Durada de l'assaig   1min per m2 de superfície de lluminària. 

- Durada mínima de l'assaig 3min. 

- Distància lluminària  3m. 
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4.3. GRAU PROTECCIO IP 07  

L’assaig es realitza mitjançant una immersió temporal entre 0,15 i 1m.  

L'assaig s'efectua submergint completament la envoltant en aigua, en la posició de 
funcionament especificada pel fabricant, de manera que es compleixin les 
condicions següents: 

- El punt més baix de la envoltant, amb una alçada inferior 850mm, ha de 
trobar 1000mm per sota de la superfície d'aigua. 

- El punt més alt de la envoltant, amb una alçada igual o superior a 850mm, 
ha de trobar a 150mm per sota de la superfície de l'aigua. 

- La durada de l’assaig 30 min. 

- La temperatura de l'aigua no ha de diferir de la de l'equip en més de 5ºC. 

 

4.3. GRAU PROTECCIO IP 08 

L’assaig igual al especificat en el grau de protecció IP 07 però modificant la 
profunditat d’assaig a 1,3 cops la profunditat especificada pel fabricant de la 
lluminària. 

 

5. RESULTAT 

Després dels assaigs realitzats d'acord amb les prescripcions, les envoltants hauran 
d'examinar per tal de verificar la penetració d'aigua. 

Els assajos per al grau de protecció 1,2,3,4 i 5 la protecció es satisfan si satisfà si 
l'examen mostra que no hi ha marques d’aigua en l’interior de la lluminària, o les 
traces d’aigua no comprometen l’aïllament elèctric. 

Les assajos 7 i 8 la protecció es satisfà si l'examen mostra que no hi ha marques 
d’aigua en l’interior de la lluminària. 
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ME 029.  

 

ASSAIGS ACONDICIONAMENT 

 

HUMITAT 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 029. ASSAIGS ACONDICIONAMENT D’HUMITAT 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 9.3 

 

1. OBJECTIU 

Simular unes condicions d’elevada humitat per tal de comprovar-ne l’efecte sobre els 
aïllaments de l’equip.   

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  25 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   93% ± 2% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Cambra climàtica humidoscòpica 
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4. PROCEDIMENT 

 Tots els equips s’han de sotmetre a aquest assaig independentment del grau de 
protecció contra la introducció d’humitat que tinguin.   

Durant l’assaig, l’equip es col·loca en la posició en la qual sigui més susceptible 
d’introduir-se humitat en el seu interior.   

Abans d’iniciar l’assaig, es treuen les cobertes, i altres parts de l’equip que es poden 
treure sense l’ajut d’un estri especial.  

 L’assaig es porta a terme de la següent forma:  

- Es deixa l’equip durant 24h en una habitació a una temperatura igual a ±4oC  
la temperatura interior de la cambra climàtica on es realitzarà l’assaig.  

- S’introdueix l’equip en assaig dins la cambra climàtica juntament amb les 
parts que s’han desmuntat de l’equip. ( parts que es poden treure sense l’ajut 
d’un estri especial ); en el moment d’introduir l’equip dins la cambra climàtica, 
aquesta està estabilitzada a una temperatura i humitat de:  

L’estada de l’equip dins la cambra climàtica és de 48 h.   

 

5. RESULTAT 

L’equip supera l’assaig de la cambra climàtica si un cop finalitzats, els assaigs 
l’equip supera els assaigs de resistència d’aïllament, i rigidesa dielèctrica 
especificats en la secció 10 de la norma UNE-EN 60-598-1 
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ME 030.  

 

ASSAIGS RESISTENCIA 

 

D’AÏLLAMENT  

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 
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ME 030. ASSAIGS RESISTENCIA D’AÏLLAMENT 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 10.2.1 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que la resistència d’aïllament de l’equip és adequada.   

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  25 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   93% ± 2% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Megaóhmetre. 

 - Full de paper d’alumini de 5cm x 5cm. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 145 

 

 

 

4. PROCEDIMENT  
 

 Les mesures de la resistència d’aïllament es realitzen immediatament desprès de 
finalitzar el període d’estada de l’equip dins la cambra climàtica ( assaig apartat 9.3 
de la norma UNE-EN 60-598-1 ) en funcionament, i amb l’equip dins d’aquesta. ( No 
es treu l’equip de la cambra   climàtica per realitzar les mesures; es realitzen les 
mesures, s’introduïnt dins la cambra  climàtica els borns de l’aparell de mesura de la 
resistència d’aïllament a traves dels passamurs de la cambra climàtica )  

 Per realitzar la mesura de la resistència d’aïllament, el megaóhmetre es regula per 
tal de que proporcioni una tensió de mesura en corrent continu de 500V.    

La lectura de la resistència d’aïllament es realitza al cap d’un minut, quan aquesta 
s’ha estabilitzat.  

 La resistència d’aïllament es mesura entre: ( el concepte de massa es refereix a 
totes les parts metàl·liques i no metàl·liques accessibles ) 

 

- Entre parts actives i massa  

- Entre parts actives i parts metàl·liques separades per un aïllament funcional. 
( equips classe II ) 

- Entre parts metàl·liques i la massa separades per un aïllament funcional. ( 
equips classe II )   

Quan les mesures es realitzen respecta una massa no metàl·lica, es col·locarà sobre 
aquesta el paper d’alumini, i es mesurarà la resistència d’aïllament col·locant el 
paper d’alumini en les diferents parts de la massa per tal de determinar el punt en el 
qual la resistència d’aïllament es menor.  
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5. RESULTATS   

 

L’equip supera l’assaig si els valors de les mesures són superiors als valors mínims 
indicats en la norma corresponent. 
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ASSAIG RIGIDEZA 

 

DIELECTRICA 
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ME 031. ASSAIGS RIGIDEZ DIELECTRICA 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 10.2.2 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que la rigidesa dielèctrica de l’equip és adeqüada  

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  25 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   93% ± 2% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

-  Equip de rigidesa dielèctrica 

- Paper d’alumini.  

- Multimetre digital. 

- Temporitzador. 
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4. PROCEDIMENT  

L’assaig de rigidesa dielèctrica es realitza immediatament després de finalitzar el 
període d’estada de l’equip dins la cambra climàtica ( assaig apartat 9.3 de la norma 
UNE-EN 60-598-1 ), amb l’equip dins la cambra climàtica ( no es treu l’equip de la 
cambra climàtica per realitzar l’assaig ) amb aquesta encara en funcionament; i amb 
l’equip desconnectat de la xarxa d’alimentació.   Abans de realitzar l’assaig, es 
tornen a col·locar al seu lloc totes les parts que s’hagin tret per realitzar l’estada de 
l’equip dins la cambra climàtica.  L’assaig de rigidesa dielèctrica es realitza amb una 
tensió pràcticament sinusoïdal de 50Hz, la qual s’aplica durant un temps d’1 min.  

Tensió aplicada durantl’assaig : 
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La tensió d’assaig s’aplica de la següent forma:  

 -- S’aplica una tensió que no ha de sobrepassar la meitat del valor de la 
tensió d’assaig.  

 - S’augmenta la tensió gradualment fins arribar al valor total; a partir d’aquest 
moment es comença a contar el minut d’aplicació de la tensió.  Abans 
d’aplicar la tensió d’assaig es té en consideració:   
- S’aïllar l’equip de terra; totes les superfícies metàl·liques que suporten 
l’equip i estan en contacte amb el terra, s’aïllen d’aquest interposant un 
material aïllant entre el terra i la superfície metàl·lica de suport de l’equip.  
 
- Es mesura la tensió entre existent entre els punts d’assaig, per determinar si 
existeixen efectes de ressonància. ( La tensió d’assaig aplicada depèn de la 
tensió existent entre els punts d’assaig )   

Els punts entre els quals es realitza l’assaig de rigidesa dielèctrica depenen de la 

classe de l’equip:   

 

4.1 Equips de classe I 

4.2 Equips de classe II 

4.3 Equips de classe III  

 
4.1. ASSAIG EQUIOPS DE CLASSE I 

 Els punts d’aplicació de la tensió d’assaig són: 

  1- Entre parts actives de polaritat diferent.  La tensió d’assaig, s’aplicarà entre els 
terminals actius de la clavilla de connexió de l’equip;  mantenint en posició OFF 
l’interruptor principal de l’equip.  Els condensadors derivats entre parts actives de 
polaritat diferent de l’equip, es desconnecten abans de realitzar l’assaig.  Aquest 
assaig no es realitza entre contactes d’interruptors de petita obertura entre 
contactes, tallacircuits tèrmics, i dispositius similars. 
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  2- Entre parts actives i les masses separades de les parts actives per un aïllament 
bàsic o reforçat.  Es considerarà com a part activa:   

- Els pols de la clavilla de connexió a la xarxa units entre si. ( si es poden 
posar en ON els controls d’alimentació de la part de l’equip que s’està 
mesurant )   

- Els pols de la clavilla de connexió, i els pols que queden oberts dels controls 
d’alimentació   units entre si. ( si no es poden posar en ON els controls 
d’alimentació de la part de l’equip que s’està mesurant )  

 3- Les zones aïllades amb un aïllament doble, la tensió d’assaig s’aplicarà entre un 
tros de paper d’alumini col·locat entre els dos aïllaments, i:   

- Parts actives de l’equip. 

- La massa de l’equip.   

Aquest assaig només es realitza, si es pot col·locar el tros de paper d’alumini entre 
les capes de l’aïllament sense deteriorar-lo. 

  4- Entre una fulla de paper d’alumini que cobreixi tota la superfície accessible de 
comandaments, maniveles, i similars, i les seves parts metàl·liques, si aquestes es 
poden tornar actives degut a la perforació d’algun aïllament.   

5- Entre els conductors dels cables de connexions internes, i la superfície aïllant 
exterior del cable, recoberta amb paper d’alumini. ( es recobrirà amb paper d’alumini 
una longitud de 10cm )  

 6- Entre les masses on estan col·locats els passamurs o dispositius similars, i la 
seva part interna. La tensió d’assaig es pot aplicar de dos formes diferents:   

- Aplicada entre la massa metàl·lica que suporta el passamur o similar, i la 
coberta exterior del conductor embolicada amb paper d’alumini. ( només es 
folra amb paper d’alumini la part del cable que passa per dins el passamur o 
dispositiu similar; deixant que sobresurti  un 1cm per tal de poder aplicar la 
tensió d’assaig ) 
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- Aplicada entre la massa metàl·lica que suporta el passamur o similar, i una 
barra metàl·lica de la mateixa secció que el cable que circula pel passamur o 
dispositiu similar.  

Abans de realitzar l’assaig, s’ha de  mesurar la tensió que realment tenim en aquest 
punt amb el voltímetre, ja que podem tenir efectes de ressonància.  La tensió 
d’assaig aplicada dependrà de la tensió existent en aquest punt. 

 

4.2. ASSAIG EQUIOPS DE CLASSE II 

Els punts d’aplicació de la tensió d’assaig són:  

 1- Entre parts actives de polaritat diferent.  La tensió d’assaig, s’aplicarà entre els 
terminals actius de la clavilla de connexió de l’equip;  mantenint en posició OFF 
l’interruptor principal de l’eina.  Aquest assaig no es realitza entre contactes 
d’interruptors de petita obertura entre contactes, tallacircuits tèrmics, i dispositius 
similars.  Els condensadors derivats entre parts actives de polaritat diferent de 
l’equip, es desconnecten abans de realitzar l’assaig.   

2- Entre parts actives i les masses, separades de les actives per un aïllament 
reforçat.  Es considerarà com a part activa:  

- Els pols de la clavilla de connexió a la xarxa units entre si. ( si es poden 
posar en ON els controls d’alimentació de la part de l’equip que s’està 
mesurant )  

- Els pols de la clavilla de connexió, i els pols que queden oberts dels controls 
d’alimentació   units entre si. ( si no es poden posar en ON els controls    
d’alimentació de la part de l’equip que s’està mesurant )   

3- Les zones aïllades amb un aïllament doble, la tensió d’assaig s’aplicarà entre un 
tros de paper d’alumini col·locat entre els dos aïllaments, i:   

- Parts actives de l’equip 

- La massa de l’equip 

Aquest assaig només es realitza, si es pot col·locar el tros de paper d’alumini entre 
les capes de l’aïllament sense deteriorar-lo.  
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 4- Entre una fulla de paper d’alumini que cobreixi tota la superfície accessible de 
comandaments, maniveles, i similars, i les seves parts metàl·liques, si aquestes es 
poden tornar actives degut a la perforació d’algun aïllament.  

 5- Entre les masses on estan col·locats els passamurs o dispositius similars, i la 
seva part interna.  La tensió d’assaig es pot aplicar de dos formes diferents: 

- Aplicada entre la massa metàl·lica que suporta el passamur o similar, i la 
coberta exterior del conductor embolicada amb paper d’alumini. ( només es 
folra amb paper d’alumini la part del cable que passar per dins el passamur o 
dispositiu similar; deixant que sobresurti  un 1cm per tal de poder aplicar la 
tensió d’assaig ) 

- Aplicada entre la massa metàl·lica que suporta el passamur o similar, i una 
barra metàl·lica de la mateixa secció que el cable que circula pel passamur o 
dispositiu similar.  

 6- Entre els conductors dels cables de connexions internes, i la superfície aïllant 
exterior del cable, recoberta amb paper d’alumini. ( es recobrirà amb paper d’alumini 
una longitud de 10cm )  

 7- A les envolvents o cobertures metàl·liques, que tenen una capa de material 
aïllant, es realitza l’assaig entre la part metàl·lica, i un full de paper d’alumini de 
20cm x 10cm col·locat sobre de la cobertura aïllant.  Aquest assaig només es 
realitza, si la distància entre les parts actives de l’equip i l’envolvent metàl·lica ( la 
distància es mesura a través del revestiment aïllant de l’envolvent ) és inferior als 
valors indicats en l’apartat de línies de fuita, i distàncies a l’aire.  
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4.3. ASSAIG EQUIOPS DE CLASSE III 
 

Els punts d’aplicació de la tensió d’assaig són:  

 1- Entre parts actives de polaritat diferent.  La tensió d’assaig, s’aplicarà entre els 
terminals actius de la clavilla de connexió de l’equip;  mantenint en posició OFF 
l’interruptor principal de l’eina.  Aquest assaig no es realitza entre contactes 
d’interruptors de petita obertura entre contactes, tallacircuits tèrmics, i dispositius 
similars.  Els condensadors derivats entre parts actives de polaritat diferent de 
l’equip, es desconnecten abans de realitzar l’assaig.   

2- Entre parts actives i les masses, separades de les actives per un aïllament bàsic.  
Es considerarà com a part activa:  

 - Els pols de la clavilla de connexió a la xarxa units entre si. ( si es poden 
posar en ON els controls d’alimentació de la part de l’equip que s’està 
mesurant )   

- Els pols de la clavilla de connexió, i els pols que queden oberts dels controls 
d’alimentació   units entre si. ( si no es poden posar en ON els controls 
d’alimentació de la part de l’equip que s’està mesurant )  

 3- Les envolvents o cobertures metàl·liques, que tenen una capa de material aïllant, 
es realitza l’assaig entre la part metàl·lica, i un full de paper d’alumini de 20cm x 
10cm col·locat sobre de la cobertura aïllant.  Aquest assaig només es realitza, si la 
distància entre les parts actives de l’equip i l’envolvent metàl·lica ( la distància es 
mesura a través del revestiment aïllant de l’envolvent ) és inferior als valors indicats 
en l’apartat de línies de fuita, i distàncies a l’aire. 
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4.4. LLUMINÀRIES AMB ARRANCADOR 

Las lluminàries amb arrencadors , la rigidesa dielèctrica de les parts sotmeses a 
impulsos de tensió es realitza amb l’arrencador funcionant, però sense la làmpada.  

De tota manera, si el fabricant declara que s’assoleix la màxima protecció amb de 
tensió d’impuls amb la làmpada posada, es col·locarà una làmpada fictícia ( 
subministrada amb la mateixa mostra ) per realitzar l’assaig.  

Alimentem la lluminària a la seva tensió nominal durant 24 h. 

Si falla l’arrencador es substituirà immediatament. 

A continuació es ralitza l’assaig de rigidesa dielèctrica, estant connectats els borns 
de l’arrencador, excepte els posats a terra. 

Si els arrencadors són manuals, la lluminària s’alimenta a tensió nominal, sense 
làmpada, i es sotmet a cicles de 3 segons  d’encesa i 10 segons d’apagat, durant 1 
hora.  

Només utilitzarem un arrencador durant l’assaig.  Les lluminàries amb balastes 
marcat per a ús exclusiu amb arrencadors limitats en temps segons la norma CEI 
922, es sotmeten al mateix assaig, durant 250 cicles de obertura i tancament, amb 
un període de desconnexió de 2 minuts.    

 

 
5. RESULTAT   

No hi ha d’haver trencament ni perforació de l’aïllament durant l’assaig.   No es 
consideren incompliment les descarregues de tipus corona ni els arcs momentanis 
que no produeixin perforació dels aïllants. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 156 

 

 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 157 

 

 

 

     

 

 

 

ME 032.  

 

ASSAIG CORRENT DE 

 

FUITA 

 

 

 

 APROVAT PER:     DATA: 

 SIGNAT: 

 

Modificació Nº Data Realitzada Descripció 

 

 

 

   

 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 158 

 

ME 032 ASSAIGS CORRENT DE FUITA 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 10.3 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que el corrent de fuita que es deriva cap a terra no és excessiu.   

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Transformador d’aïllament. 

- Mil·livoltímetre.  

- Resistències de 10.00�, 1.500�,  20.000�  i  500� 

- Condensador de 0,22�F,  0,022�F,  0,0091�F i 0,0062�F 

- Paper d’alumini de 10 cm x 20 cm 

- Font d’alimentació. 

- Dit prova rígid 
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4. PROCEDIMENT 
 

Per l’assaig de corrent de fuita, la lluminària s’alimenta a la tensió i freqüència 
nominals assignades o marcades pel fabricant equipades amb la làmpada o tipus de 
làmpada per la que estan previstes.    

Per la mesura del corrent de fuita, s’utilitza el circuit següent : 

 
 
 
Sobre cada lluminària es realitza una seqüència de mesures en les diferents 
posicions dels interruptors “e”, “n” i “p” especificats en el circuit d’assaig.  
 
Aquesta seqüència dependrà de la classe de protecció de la lluminària : 
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El circuit de mesura especificat entre els borns A i B serà igual a : 
 

- Circuit de mesura per lluminàries de classe II i classe I fixes. 
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Circuit de mesura per lluminàries classe I portàtils.  
 

 
 

- Circuit de mesura per corrent d’alta freqüència – Si existeixen en el circuit 
freqüències superiores al 30Khz 

 

 
 
En aquest circuit de mesura es considera que el terminal A es el dit de prova 
normalitzat, el qual s’aplicarà a totes el parts metàl·liques accessible així com les 
parts accessible de material aïllant recobertes amb una fulla metàl·lica. 
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Durant les mesures, el dit de prova s’aplica a cada una de les parts accessibles 
successivament i el terminal B s’aplica a terra i a cada una de les altres parts 
accessibles successivament. 
 
 
 
5. RESULTAT  

 El corrent de fuita no pot supera els valors indicats : 
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ME 033. LINIES DE FUITA I DISTANCIES A L’AIRE 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 11.2.1 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les línies de fuita i distancies a l’aire entre parts accessibles i parts 
perilloses de la lluminària son suficients.  

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Peu de rei. 

- Dit de prova rígid. 
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4. PROCEDIMENT 
 

Les línies de fuita i distancies a l’aire es mesuren entre les següents parts de la 
lluminària : 

 

 

Punt a considerar durant les mesures: 

- Les parts amb una tensió inferior de 25V no estan sotmeses a aquest assaig. 

- Les ranures de menys 1mm d’ample no intervenen amb l’avaluació de les 
línies de fuita ni en la mesura de distancia a l’aire, exceptuant que la 
distancia a l’aire total requerida sigui inferior  3mm. 
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5. RESULTAT 
 

La lluminària supera l’assaig si es verifica : 

- Per tensions sinusoïdals de 50/60 Hz 

 

 

- Per tensions d’impuls 
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ME 034. ESCALFAMENT NORMAL 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 12.4 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les lluminàries i els seus components no arriben temperatures 
excessives durant el seu funcionament. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Polímetre digita 

- Cronòmetre 

- Mesurador de resistència 

- Cinta metàl·lica adhesiva. 

- Termoparells tipus J 

- Recinte a l'abric dels corrents d'aire. 

- Registrador de temperatura multicanal. 

- Font d'alimentació estabilitzada. 
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4. PROCEDIMENT 

Les mesures d'escalfament es prenen amb la lluminària funcionant en ús i posició 
normal, dins de l'abric als corrents d'aire i fins estabilització, a una temperatura 
ambient de 25 º C o de 5 º C superior a la temperatura ambient marcada a la 
lluminària ( Ta ) . 

Les mesures d’escalfament, es prenen amb l’aparell funcionant a càrrega normal, i 
durant el període de funcionament que indica la norma. ( En cas de dubte l’assaig es 
realitza fons que la temperatura de l’equip s’estabilitzi )   

En aparells de curt període de funcionament, les mesures de temperatura es 
segueixen prenent un cop ha finalitzat el període de funcionament, i s’ha 
desconnectat l’aparell, fins que la temperatura de les diferents parts comenci a 
disminuir.  

Durant l’assaig, l’aparell està col·locat en la seva posició normal d’ús, i si es 
necessari s’utilitza un racó d’assaig per simular les condicions del lloc de treball. ( 
Raco d’assaig esta construït amb plaques de contraxapat d’aproximadament 20mm 
d’espessor, pintades de color negre ) 

Les mesures dels diferents punts es realitzarà mitjançant la utilització de 
termoparells, exceptuant els components bobinats, en els quals s'utilitzarà el mètode 
de la variació de resistència, sempre que sigui possible. 

 

4.1. MESURA MITJANÇANT TERMOPARELLS  

 Es registra la temperatura ambient durant l'assaig, aprofitant un dels canals del 
registrador, al qual es connecta un termoparell amb l'extrem a l'aire, a una distància 
suficient de la lluminària per evitar que pugui influir sobre la mesura. 

Es col·loquen els termoparells en els punts de mesura. 

Per mantenir fixats els termoparells, s'utilitzarà la cinta metàl·lica adhesiva, 
comprovant que aquesta no provoca cap contacte elèctric no desitjat.  
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S'ha de tenir cura d'utilitzar la mínima quantitat de cinta possible, a fi de no 
distorsionar la mesura. 

 

4.2. MESURA VARIACIO RESISTENCIA 

Per realitzar aquesta mesura, cal prendre les mesures de temperatura i resistència 
abans d'iniciar l'assaig, i al final. La temperatura final del bobinatge resulta de la 
fórmula. 

- Per debanats o conductors de coure 

( ) ( )∆�� � � � � ��
�

���	
� � �� � � ��
� �

�

� ��� �−
 

 

- Per debanats o conductors d'alumini: 

( ) ( )∆�� � � � � ��
�

��
	� � �� � � ��
� �

�

� ��� �−
 

On  

∆ T és l’increment de temperatura del bobinat 

R1 és la resistència del bobinatge en fred en Ω 

R2 és la resistència del bobinatge en calent en Ω 

T1 és la temperatura ambient a l' inici de l'assaig a º C 

T2 és la temperatura ambient al final de l'assaig en º C 
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5. RESULTAT 

La temperatura dels punts mesurats no pot superar en més de 5 º C els valors 
indicats. ( Per lluminàries d’ús exterior, el valor mesurats durant l’assaig es poden 
reduir en 10 ºC )  
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ME 035. ESCALFAMENT ANORMAL 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 12.5 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que, en condicions de funcionament anormal, cap part de la lluminària, 
del cablejat d'alimentació a l'interior de la lluminària, o la superfície de suport, pugui 
arribar a ser perillosa. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Polímetre digita 

- Cronòmetre 

- Mesurador de resistència 

- Cinta metàl·lica adhesiva. 

- Termoparells tipus J 

- Recinte a l'abric dels corrents d'aire. 

- Registrador de temperatura multicanal. 

- Font d'alimentació estabilitzada. 
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4. PROCEDIMENT 

Posem la lluminària dins de la càmera a l'abric dels corrents d'aire a una 
temperatura estable entre 10 i 30 º C, encara que és recomanable mantenir-la a 25 º 
C. 

Muntem, segons les instruccions del fabricant, els dispositius de control o 
components remots subministrats com a part de la lluminària. 

Si no es subministren com a part de la lluminària, el fabricant ha subministrar un 
característiques estàndard. En aquest cas, no es mesura la temperatura del 
dispositiu de control. 

Es realitzaran les següents condicions de funcionament anormal que siguin 
aplicables al tipus de lluminària a assajar: 

- La lluminària regulable s'inclina tan a prop de la superfície de suport com sigui 
possible aplicant una força no superior a 30 N. La tensió d'alimentació serà 
segons l'apartat d de l'apartat 12.4.1. 

- Condicions de circuit anormal en llums fluorescents o de descàrrega. La tensió 
d'alimentació serà de 1,1 vegades la tensió assignada. 

* Curtcircuits els contactes del cebador, dels encebadors amb contactes 
mòbils. 

* Efecte de la llum rectificadora per lluminàries amb làmpades fluorescents: 
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* Traiem el llum i fem funcionar la lluminària sense. 

* Tallem un elèctrode del llum mitjançant un interruptor o un llum d'assaig 
preparada. 

* Escollim l'elèctrode que suposi el pitjor funcionament possible. 

* El llum no arrenca però els elèctrodes estan intactes. Utilitzem un llum fora 
de servei o un llum i assaig prèviament modificada. 

- Substituïm el llum de filament especial per un llum d'enllumenat general de la 
mateixa potència. La tensió d'alimentació serà segons l'apartat d de l'apartat 
12.4.1. 

- Curtcircuits el secundari de la lluminària subministrada amb un transformador 
adaptat per a l'alimentació de la tensió de la llum. La tensió d'alimentació serà 
entre 0,9 i 1,1 vegades la tensió assignada. 

- bloquegem el motor inclòs en la lluminària. La tensió d'alimentació serà de 1,1 
vegades la tensió assignada. 
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5. RESULTAT 

La temperatura dels punts mesurats no pot superar en més de 5 º C els valors 
indicats. ( Per lluminàries d’ús exterior, el valor mesurats durant l’assaig es poden 
reduir en 10 ºC )  
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Temperatures màximes per debanats per control làmpada 

 

Temperatures màximes per debanats per control làmpada marcats D6 
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ME 036. ESCALFAMENT SITUACIO AVERIA DEL DISPOSITIU CONTROL 
LÀMPADA 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 12.6 i 12.7 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que en cas de en cas d'avaria del dispositiu de control de la llum, la 
superfície de suport no arriba a temperatures perilloses. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Polímetre digita 

- Cronòmetre 

- Mesurador de resistència 

- Cinta metàl·lica adhesiva. 

- Termoparells tipus J 

- Recinte a l'abric dels corrents d'aire. 

- Registrador de temperatura multicanal. 

- Font d'alimentació estabilitzada. 
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4. PROCEDIMENT 

Posem la lluminària dins de la càmera a l'abric dels corrents d'aire a una 
temperatura estable entre 10 i 30 º C, encara que és recomanable mantenir-la a 25 º 
C. 

Muntem, segons les instruccions del fabricant, els dispositius de control o 
components remots subministrats com a part de la lluminària. 

Si no es subministren com a part de la lluminària, el fabricant ha subministrar un 
característiques estàndard. En aquest cas, no es mesura la temperatura del 
dispositiu de control. 

Per a les lluminàries sense protectors tèrmics es realitzarà l'assaig de la següent 
manera: 

Es posa en funcionament la lluminària en les condicions de funcionament anormal 
indicades en l’apartat 12.5 de la normal UNE EN 60.598-1, alimentant a 1,1 vegades 
la tensió assignada. 

Es mesura la temperatura de la superfície de suport dels dispositius de control. 

A continuació, curtcircuits el dispositiu de control del llum i alimentem a tensió 
reduïda fins que el seu escalfament sigui el més proper possible a 350 º C. 

Mesurem la temperatura de la superfície de suport i la del bobinatge del dispositiu 
de control. 
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A continuació, situem en un gràfic els valors de la temperatura ambient i de la 
temperatura mesura en curtcircuit i tensió reduïda, tal com es mostra en el gràfic 
adjunt. 

 

Tracem una línia recta entre els dos punts dibuixats i la prolonguem fins que la 
temperatura del balast sigui de 350 º C. 
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Per a les lluminàries amb protectors tèrmics exteriors al balast o transformador i per 
lluminàries amb balast protegit tèrmicament, marcat amb el símbol de temperatura 
declarada, l'assaig es realitza de la manera següent: 

Curtcircuits el dispositiu de control del llum i alimentem augmentant la tensió 
progressivament fins que actuï el protector tèrmic. S'ha d'establir l'equilibri tèrmic 
entre la temperatura de la bobina i la superfície de suport. 

Si el tallacircuits és de rearmament manual, es repetirà l'assaig tres vegades, amb 
intervals de 30 minuts. 

Si el tallacircuits és de rearmament automàtic, l'assaig es continuarà fins que la 
temperatura de la superfície de suport s'estabilitzi. El tallacircuits tèrmic actuarà 3 
vegades en accionar l'interruptor del balast. 

 

5. RESULTAT 

En el cas de lluminàries sense protectors tèrmics: 

- La temperatura de la superfície de suport no superarà els 130 º C, en 
condicions anormals i alimentant 1,1 vegades la tensió assignada. 

- Utilitzant l'extrapolació de la recta, quan la temperatura del balast sigui de 350 
ºC, la temperatura de la superfície de suport no ha de superar els 180 ºC. 

En el cas de lluminàries amb protectors tèrmics: 

- Durant l'assaig, la temperatura de la superfície de suport no ha de superar els 
135 ºC, i no serà superior a 110 ºC quan el protector torni a rearmar el circuit. 

- Després de l'assaig, la temperatura de la part més calenta de la superfície de 
suport no pot excedir els 180 ºC en qualsevol moment dels assajos dels 
protectors tèrmics i els curtcircuits de rearmament manual, o de 130 ºC durant 
els assajos dels tallacircuits de rearmament automàtic. 
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ME 037. ASSAIG BOLA – RESISTENCIA AL CALOR 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 13.2 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les parts externes de material aïllant que asseguren la protecció 
contra xocs elèctrics, i les que mantenen en posició parts conductores de corrent o 
parts de MBTS, són prou resistents a la calor. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Forn. 

- Cronòmetre. 

- Peu de rei. 

- Bola de pressió. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 189 

 

 

 

4. PROCEDIMENT 

Per realitzar l'assaig, es prepara una proveta del material aïllant a assajar, en la part 
més llisa, amb unes dimensions de: 

- Gruix mínim de 2'5mm. (Es poden posar dos o més provetes, una sobre 
l'altra, per tal d'aconseguir aquest gruix) 

- Superfície suficient per donar suport a la bola de l'aparell d'assaig de forma 
segura i estable. 

Abans d'iniciar l'assaig, la mostra es manté durant 24 h en una atmosfera de: 

- Temperatura entre 15 º C i 30 º C 

- Humitat relativa entre 45% i 75% 

L'assaig es porta a terme de la següent manera: 

- Es programa la temperatura del forn on es realitza l'assaig a la temperatura 
corresponent, en funció de la part a assajar. 

- Es posa a l'interior del forn l'aparell d'assaig de bola a pressió. 

 
 

- Quan el forn ha arribat a la temperatura programada, amb l'aparell d'assaig 
a l'interior, es posa la proveta a assajar dins del forn. 
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- La mostra es col loca sobre el suport cilíndric de l'aparell d'assaig de bola a 
pressió, de manera que quedi en posició horitzontal. A continuació es col loca 
sobre la mostra la bola de l'aparell d'assaig, la qual té una ràdio de 2'5mm, i 
realitza una força de 20N sobre de la mostra. 

- Al cap d'1h es retira la proveta, i es refreda a temperatura ambient 
mitjançant la immersió en un recipient amb aigua a temperatura ambient 
durant un màxim de 10s. 

L'empremta deixada per la bola es mesura mitjançant el peu de rei, immediatament 
després de retirar la mostra del recipient amb aigua a temperatura ambient. 

 

5. RESULTAT 

La mostra supera l'assaig, si l'empremta deixada per la bola té un diàmetre no 
superior a 2mm. 
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ME 0385. ASSAIG CREMADOR AGULLA  – RESISTENCIA A LA FLAMA 

 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 13.3.1 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les parts de material aïllant que suporten parts actives tenen una 
resistència al foc adequada. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Agulla d'assaig. 

- Peu de laboratori. 

- Cronòmetre. 

- Fusta de pi blanc amb 10mm de gruix. 

- Paper de seda.- Cronòmetre. 
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4. PROCEDIMENT 

Es tallaran tres provetes de la part a provar, d'una mida adequada per poder 
subjectar amb el peu de laboratori. 

El cremador té un tub de 35 mm de longitud i un diàmetre interior de 0.5mm, i un 
diàmetre exterior màxim de 0.9mm. En el seu extrem s'acobla l'agulla indicada per 
l'assaig. 

Es posa la fusta de pi blanc de 10 mm de gruix coberta per una capa de paper de 

seda, a una distància de la mostra de 200 mm ± 5mm per sota del punt on s'aplica la 
flama. 

Abans d'iniciar l'assaig, la mostra, la fusta i el paper de seda han d'haver estat 
durant 24h a una temperatura entre 15 º C i 35 º C i una humitat relativa entre el 
45% i el 75%. 

L'assaig es feu a la cambra de cremat, tancant el vidre si és necessari per evitar al 
inhalació de fums tòxics. Durant l'assaig, l'extractor de la càmera estarà parat, 
posant-lo en marxa en acabar amb la finalitat d'extreure el fum produït per l'assaig. 

A cada mostra es pot aplicar el cremador d'agulla en diferents punts, per establir el 
punt més desfavorable, vigilant que l'aplicació a un punt no estigui afectada per una 
aplicació anterior. 

S'encén el cremador i es gradua l'entrada de gas fins a aconseguir una flama de 

12mm ± 1mm. S'inclina el cremador i s'aplica a la mostra la flama segons s'indica en 
les figures següents. 

El cremador d'agulla s'aplica durant 10 segons ± 1 s, sense moure'l del punt 
d'aplicació, encara que la mostra s'incendiï. 

Si la mostra s'encén, es cronometrarà el temps que triga a apagar a partir del 
moment en què es retira el cremador. 
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5. RESULTAT 

L'assaig es considera satisfactori si es compleix una de les següents condicions: 

- La mostra i el paper de seda no s'encenen, i la fusta de pi no queda 
socarrimada. 

- La flama de la mostra (si aquesta s'encén), s'apaga sola abans de 30 s després 
de retirar el cremador, el paper de seda no crema i la fusta de pi no es 
socarrima. 
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ME 039. ASSAIG FIL INCANDESCENT – RESISTENCIA A LA INFLAMACIO 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 13.3.2 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les parts de material aïllant que asseguren la protecció contra xocs 
elèctrics, i les parts de material aïllant que mantenen en posició parts de MBTS, són 
prou resistents a la inflamació. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Aparell d'assaig del fil incandescent 
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4. PROCEDIMENT 

Abans d'iniciar l'assaig, la mostra es manté durant 24 hores en una Atmosfera a: 

- Temperatura entre 15ºC i 35ºC 

- Humitat relativa entre 45% i 75% 

La mida de les mostres ha de ser suficient per poder fixar-les de forma segura a 
l'aparell d'assaig del fil incandescent. 

La mostra es fixa a l'aparell de manera que: 

- La superfície en contacte amb l'extrem del fil incandescent estigui vertical. 

- L'extrem del fil incandescent està aplicat sobre la part de la superfície de la 
mostra que susceptible d'estar sotmesa a esforços tèrmics durant la seva 
utilització normal. En cas de dubte, s'aplicarà a la part on la mostra tingui un 
gruix mínim, a una distància no inferior a 15 mm de l'extrem superior de la 
mostra. Si és possible, l'assaig s'ha d'aplicar preferentment a les superfícies 
planes sense orificis ni arestes. 

L'assaig es porta a terme de la següent manera: 

- Abans d'iniciar l'escalfament del fil incandescent, aquest gradua per evitar 
que la penetració màxima dins de la mostra sigui de 7mm. 

- Es netegen els possibles residus de plàstic de la punta del fil incandescent, 
provinents d'assaigs anteriors. 

- Es posa en funcionament el fil incandescent, el qual es gradua a 650 ºC. 

- Quan el fil incandescent arribi a la temperatura indicada, es posa en 

contacte amb ell a la mostra sota assaig, durant un temps de 30 ± 1s. ( La 
pressió de la mostra contra el fil incandescent serà la que proporciona el propi 
equip, a través dels seus pesos laterals ) 

- Una vegada transcorreguts els 30 ± 1s es retira la mostra lentament, per 
evitar que el desplaçament influeixi sobre el resultat. 
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- L'assaig es realitza sobre una única mostra. En cas de dubte sobre els 
resultats obtinguts, pot repetir l'assaig sobre mostres addicionals. 

En l'informe d'assaig, s'han d'incloure les dades següents: 

- Durada (tu) des de l'inici de l'aplicació del fil incandescent contra la mostra, 
fins que aquesta s'inflama. 

- Durada (et) des de l'inici de l'aplicació del fil incandescent contra la mostra, 
fins que la flama s'extingeix (durant o després del període d'aplicació del fil 
incandescent). 

- Alçada màxima de la flama, sense tenir en compte l'inici de la inflamació, 
moment en el qual es pot produir una flama alta durant un temps màxim de 
1s. (L'alçada de la flama es mesura des de l'extrem superior del fil 
incandescent, fins a la punta de la flama). 

 

5. RESULTAT 

Es considera que la mostra assajada supera l'assaig si: 

- No es produeixen flames ni incandescència. 
 

- Les flames o incandescents s'extingeixen en menys de 30s des del moment 
en què es retira el fil incandescent. 

 
   et = ≤ tassaig + 30s 

 

- Les gotes de material que es desprenen de la mostra durant l'assaig, 
degudes a la combustió del material, no s'inflamen el paper de seda col·locat 
sota la mostra. 

Detall de l’equip d’assaig de fil incandescent 
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ME 040 RESISTENCIA A LES CORRENT SUPERFICIALS 

 

0. REFERÈNCIA 

Norma UNE-EN 60 598-1:2001 apartat 13.4 

 

1. OBJECTIU 

Comprovar que les parts de material aïllant que mantenen en posició parts 
conductores de corrent o parts de MBTS, són prou resistents a la formació de camis 
conductors per la seva superfície. 

 

2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Temperatura ambient:  20 ºC   ± 5ºC 

Humitat relativa:   60% ± 10% HR 

 

3. MATERIAL NECESSARI 

- Aparell d'assaig de corrent superficials 
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4. PROCEDIMENT 

Es sotmeten a assaigs els materials que mantenen en posició parts conductores de 
corrent o parts de MBTS de les lluminàries diferents de los ordinàries. 

Es realitzen provetes del materials en assaig de ( no es sotmeten a l’assaig els 
materials ceràmics )  

- Proveta de 15x15mm amb la superfície llisa – Si la ostra no te una superfície 
llisa d’aquestes dimensions es pot fer una proveta inferior, sempre i quan, 
aquesta pugui contindrà les gotes d’assaigs sense la necessitat d’elements  
exteriors. 

- Espessor mínim de 3mm – Es poden apilar provetes de material fins 
aconseguir aquest espessor. 

Assaig es realitza sobre tres punts diferents de la mostra en assaig. 

Elèctrodes d’assaig : 

 

5. RESULTATS 

La mostra supera l’assaig si suporta la caiguda de 50 gotes a una tensió de IRC 
175. 

Es considera que hi ha fallada si la corrent de 0,5A circula durant més de 2 segons 
per la superfície de la mostra. 



�


