
 

Selectie van armatuurafdichting       IP? 
Welke armatuurafdichting dient door mij gekozen te worden? 
Dit is een veel gestelde vraag, maar hierop bestaat helaas geen eenduidig antwoord. 
Concreet wordt de volgende vraag door een aantal adviseurs verschillend beantwoord: “Welke afdichting 
dienen armaturen te hebben die in een OK worden toegepast?” 
Eén antwoord was dat IP40 voldoende was, terwijl enkele anderen een afdichting van IP65 en niet lager 
noodzakelijk achten. 
Geen van deze adviseurs kon aangeven of deze bewering is vastgelegd in een norm of aanbeveling. 
In de voorschriften voor inrichting van gebouwen staat vrij beschreven: “Daar waar met regelmaat gewassen 
wordt……. Elektrische apparaten in de afwaszone dienen minimaal over een afdichting van IP44 te 
beschikken.” 
Indien we deze vraag bekijken vanuit het oogpunt van de ontwerper voor cleanrooms kunnen we het 
volgende vaststellen. Voordat de cleanroom in gebruik wordt genomen, dient deze gevalideerd te worden op 
basis van parameters die betrekking hebben op de stofvrije omgeving van de betreffende ruimte. In een 
cleanroom wordt de onzuiverheid onder andere weergegeven door het aantal in volume vastgelegde deeltjes 
in een ruimte van 1m3 en verder door het laten oplopen van de overdruk. Met name de overdruk is een 
belangrijke factor. 
Indien we te maken hebben met een kleine ruimte en maar één verlichtingsarmatuur, zou aan deze 
voorwaarden voldaan kunnen worden met één verlichtingsarmatuur met een afdichting van IP40. Wanneer de 
ruimte groter is, is het om technische redenen echter noodzakelijk om de hoeveelheid lucht die uit de ruimte 
kan ontsnappen tot een minimum te beperken. Het wordt zeer moeilijk om aan deze voorwaarden te voldoen 
indien verlichtingsarmaturen met afdichting IP40 worden toegepast in een grote ruimte met bijvoorbeeld een 
systeemplafond. Het is hier veel voordeliger om verlichtingsarmaturen toe te passen met een minimale 
afdichting van IP54. 
 
De conclusie van het antwoord dat gegeven kan worden op de eerder gestelde vraag is dan ook dat in OK’s 
en vergelijkbare ruimten verlichtingsarmaturen minimaal moeten voldoen aan een afdichting van IP54. 

 
Vergelijkingstabel van verschillende normen mbt een schone omgeving 

Maximaal toegestaan 
aantal deeltjes    
  (0,5 μm/m³) 

Stofclassificatie 

IP EU 
ISO 14644-1 

US Germany 

Annex 1997 209E VDI 2083 1990 

                       3,50    2   0   

                      35,30    3 1 1 ≥ IP65 

                    353,00  A  4 10 2 ≥ IP65 

                 3.530,00  B 5 100 3 ≥ IP54 

               35.300,00    6 1.000 4 ≥ IP54 

              353.000,00  C 7 10.000 5 ≥ IP43 

           3.530.000,00  D 8 100.000 6 ≥ IP43 

         10.000.000,00    9     ≥ IP21 

 
Op Europees niveau zijn we met de NEN-EN ISO 14644-1 tot een stofklasse gekomen die gebaseerd is op de 
exponent van het aantal deeltjes ≥ 0,5 _m per m3 lucht. 
 
Enkele voorbeelden van de hierop gebaseerde classificatie van de medische werkplek: 
 
Klasse 5: Hoogaseptische OK (botoperaties,transplantaties, verbrandingen,hematologie, IC-units 
 
Klasse 7: Materiaalvoorbereiding van hoogaseptische OK’s (voorbereiding en wakker maken van patiënten), 
                aseptische OK, beddenzaal IC-unit, voorbereidingsruimte voor bevallen, angiografie, 
                bloedtransfusieruimte. 
 
Klasse 8: Materiaalvoorbereiding van hoogaseptische OK’s (voorbereiding en wakker maken van patiënten), 
                eerste hulp ruimte, neonatal unit, gangen en ruimten om de OK’s, postoperatieve ruimte, 
                monsterkamer voor gebruik en inname van nuclear medicijn, diagnosecentrum voor specialisten 
                - bronchoscopie, laparoscopie, 

 


