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Wat bedoelen we met 
extreme omstandigheden



Agenda

Extreme omgevingen
• Household appliances
• Rolling Stock & Marine
• High altitudes
• Potentially explosive atmospheres
• Food & Beverage

Niet perse extreem maar wel anders
• Renewables – DC currents
• American market UL/CSA
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Household appliances
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Household Applications

• The IEC 60335-1 international 
standard requires an even higher level 
of fire safety for electrical appliances 
operated unattended in the 
household compared to general 
industrial standards. To achieve this, 
the requirements for the glow wire 
resistance of plastics used to insulate 
or support current-carrying 
components have been tightened. 
Fires in household appliances can be 
caused by overcurrents (glowing 
components), faulty components, 
poor electrical connections, arcing of 
switching contacts, etc.
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Household Applications
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Rolling Stock & Marine
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Main standards

IEC 60077-1/-2
General service conditions and 
general rules for electrotechnical 
components for the applicable 
parts

EN 50155
IEC 60571
Electronic equipment 
used in Rolling stock 
for the relevant parts

IEC 61373
Resistance to shock 
and vibrations 

EN 50121-3-2
Electromagnetic 
compatibility

EN 45545-2
Fire and smoke 
protection on 
railways vehicles 

Standards in 
rolling stock 
applications
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Rolling stock Applications

Main applications :  Trains

Other applications : eBuses / Trolleys

Flaps | Heating | Gear control | Vehicle | 
Exterior/ interior door and step | Ventilation, air 
conditioning | 
Underfloor containers | Control converters | Hygiene 
cubicles |
Propulsion | Lighting | Brake | Heating

Heating | Ventilation | Air Conditioning | Lighting
| Control and protection converters
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Marine certifications



Low voltage products in high altitudes
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Low voltage products in high altitudes

Essential for high altitude applications are effects 
linked to dimensional parameters like clearances and 
creepage distances due to reduced air pressure with 
increasing altitude. The electrical field stress through 
solid insulation under dedicated environmental 
parameters is depending on the device construction 
and is validated by test procedures according to the 
applicable product standards for application altitudes 
of 2000 m only. Above 2000 m the stated parameters 
Ue, Ui, Uimp and Ie for the devices have to be re-
evaluated. With the application of the described 
correction factors and additional measures however 
the devices can be used at higher altitudes. For 
application altitudes up to 2000 m the correlation 
between the nominal voltage of the supply system 
and the rated impulse withstand voltage of 
equipment is shown in Annex H1 of IEC60947-1.
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Low voltage products in high altitudes

According to Paschen’s law, the behavior of air 
to withstand a maximum voltage value is in 
relationship with air pressure. Correction factors 
for altitudes above 2000 m are given in Table 
A.2 of IEC 60664- 1:2007. When these 
correction factors for altitudes above 2000 m 
are applied for determining the clearances, also 
the test voltage for the impulse voltage test is 
corrected accordingly. Therefore, the test 
voltage for the impulse voltage test is 
determined with the interpolation of Table A.2 
of IEC 60664-1:2007 and applying the formulas 
of 6.1.2.2.1.3 of IEC 60664-1:2007.

Altitude correction factors
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Potentially explosive atmospheres
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Typical applications

– Refineries

– Mills

– Conveyor belt in hazardous 
areas

– Dusty environment 
requiring ATEX
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ATEX directive 2014/34/EU

• ATEX zones

• Zone 20: Explosive atmosphere 
continuously present. 

• Zone 21: Explosive atmosphere is 
likely to occur in normal operation. 

• Zone 22: Explosive atmosphere is not 
likely to occur, and if it does occur, it 
is only for a short time 

• The zones are specified based on the 
user´s application. Rigid and well proven design

Zone 2

Zone 1

Zone 0

Zone 20

Zone 21

Zone 22

Gas, vapours and mists

Dusts
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Food & Beverage
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Voedselveiligheid

Al het voedsel dat we consumeren, bevat 

brandstoffen, bouwstoffen en 

voedingstoffen. Ook kunnen er micro-

organismen of chemische stoffen in zitten. 

Soms zijn deze onschadelijk of zelfs goed 

voor de gezondheid. Maar soms hebben ze 

een schadelijk effect op de gezondheid. 

Tijdens het produceren of verwerken van 

voedsel, kunnen er ook productvreemde 

materialen in het voedsel terechtkomen.

Naast gezondheidsschade kan dit voor de 

fabrikant leiden tot reputatieschade en een 

mogelijke terugroepactie.

ABB



Micro biologische gevaren 

Aanwezigheid van:

• schadelijke bacteriën;

• schimmels;

• virussen;

• parasieten.

Chemische gevaren

Aanwezigheid van:

• milieu- en procescontaminanten;

• schimmeltoxinen;

• residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen;

• dioxines;

• antibiotica;

• hormonen;

• allergenen.

Fysische gevaren

Aanwezigheid van:

• glas;

• plastic;

• hout;

• metaal.

Staat het niet op het etiket? Dan hoort het er 
ook niet in! 
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Chemische en 
microbiologische gevaren
Via microbiologisch onderzoek.

Fysische gevaren
Met röntgenapparatuur. 

Eventueel ook met metaaldetectie.  

Hoe spoort u de risico’s op?

Gevaren in voedselveiligheid 
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Gevaren in voedselveiligheid 
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Deze gedragsmaatregelen helpen gevaren 
voorkomen

Voedselveiligheidsplan

Bedrijven die voedsel produceren of 
verwerken zijn verplicht mogelijke risico’s 
te beschrijven in een voedselveiligheidsplan. 
Dit is een HACCP-plan.

Duidelijke processen helpen 
menselijke fouten voorkomen.

Gevaar voor de 
gezondheid

Risico-
onderzoek

Cruciaal voor 
beheersing

Omgaan met 
omstandigheden 

Positie in 
het proces
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Wet- en regelgeving, Machinerichtlijn

European Hygienic Engineering & Design Group
De European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) 
ondersteunt de Europese wetgeving voor voedselveiligheid actief. 

Deze wetgeving vereist het hygiënisch hanteren, bereiden, 
verwerken en verpakken van voedsel. Dit gebeurt in een 
hygiënische omgeving, met hygiënische machines, geheel volgens 
de richtlijn voedselhygiëne, de machinerichtlijn en de richtlijn met 
betrekking tot materialen die met voedsel in contact komen.

Bijlage 1 par.2 - 2.1.1 hygiënisch ontwerp van machines 
“Machines bestemd voor gebruik met levensmiddelen of voor 
cosmetische of farmaceutische producten moeten zodanig zijn 
ontworpen en gebouwd dat elk risico voor infectie, ziekte en 
besmetting wordt voorkomen.”

Belangrijkste voorschriften:
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Materialen die in contact komen met levensmiddelen 
voldoen aan de desbetreffende richtlijnen.

A

De machine moet zodanig zijn ontworpen dat deze voor 
elk gebruik gereinigd kan worden.

B

Alle oppervlakken die in aanraking komen met voedsel 
moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

C
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De vereisten voor hygiënisch ontwerp 

In het kader van efficiëntie en degelijkheid dienen F&B-
fabrikanten in hun ontwerp te streven naar gladde, ronde of 
hellende oppervlakken. Deze voorkomen ophoping van 
vloeistoffen of producten. De oppervlakken moeten voldoen 
aan de juiste classificaties en certificeringen voor toepassing 
en omgeving. 

Vermijd bij het ontwerp:
• Blootliggende draden;

• Inkepingen, krassen, gereedschapssporen;

• Verbinding tussen verschillende metaalsoorten;

• Uitstekende ruimtes, holtes, plooien en spleten;

• Kabelbundeling of lusvorming;

• Stickers en verhoogde of verzonken letters;

• Horizontale oppervlakten.
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NSF/ANSI 51

Voedselzone

• Gebieden, oppervlakken en 
gebruiksvoorwerpen 
met direct voedselcontact

• Materialen met certificering voor 
gebruik in voedselzones 
zijn ook inzetbaar in spat-
en non-foodzones

Voedselzone zonder contact

• Gebieden zonder direct voedselcontact
• Grenzend aan /in nabijheid van 

oppervlakken met direct voedselcontact
• Risico van wegvloeien, druppelen of spatten 

van voedselresten en condensatie op 
voedsel of oppervlakken met voedselcontact

• In deze zone gebruikte producten zijn niet 
bedoeld of ontworpen voor voedselcontact. 
Toch kunnen ze een bron van besmetting 
worden

Non-foodzone

• Gebieden zonder blootstelling 
• aan voedsel of spatten
• Wel eventuele blootstelling aan 

bepaald vuil of afval

• Grenzend aan voedselzone, niet bedoeld voor 
contact met consumeerbaar voedsel

• Door ligging risico op blootstelling aan 
regelmatig spatten en morsen

• Materialen met certificering voor gebruik in 
spatzones zijn niet gecertificeerd voor 
voedselzones

• Verontreinigingen die elektrische apparatuur 
beïnvloeden zijn te verwachten

• Behoefte aan producten die bestand zijn 
tegen reiniging en vocht

Spatzone



Voedselveiligheid

Minimaliseer uitvaltijd en verspilling, maximaliseer duurzaamheid 

Behoeften eindgebruiker

• Verhoog de voedselveiligheid

• Verminder de besmettingsrisico’s

• Ontwerp hygiënisch

• Gebruik voedselveilige materialen

• Zorg voor eenvoudige reiniging en 
toegankelijkheid

Uitdagingen

• Verbeter de betrouwbaarheid

• Verleng de  levensduur van componenten

• Verlaag de onderhouds-, reparatie- en 
bedrijfskosten

• Maximaliseer de productiviteit

Ontwerpdoelen voor componenten

• Voldoe aan de voedselveiligheidsvoorschriften

• Ontwerp om de uptime te verhogen

• Verleng de levensduur van het product

• Zorg voor een lagere total cost of ownership
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F&B productkeuze selectie

IP-graad IP69 alleen is niet voldoende

Overschrijd de specificaties van de fabrikant niet

De IP-graad of -classificatie is de standaardwijze om water- en 
stofbestendigheid te meten. Het biedt echter geen garantie voor 
volledige waterbestendigheid van een product.

De IP-graad meet de blootstelling aan water. Hierbij wordt rekening 
gehouden met tijdsduur, waterdruk en -temperatuur, maar niet met 
corrosie of eigenschappen van andere vloeistoffen. 

IPX7 Bescherming tegen de effecten van onderdompeling in 
water tussen 15 cm en 1 m gedurende 30 minuten.

IPX9 Bescherming tegen de effecten van hoge druk en 
temperatuur waterstraal. Duurt minimaal 3 minuten.

Ingressiebeschermingstest – IP69:
• Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen
• Korte termijn – 3 minuten
• Apparatuur of onderdeel niet operationeel

Compatibiliteitstesten:
• Chemicaliën, maar niet in CIP-volgorde
• Geen druk uitgeoefend
• Apparatuur of onderdeel niet operationeel
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StappenplanElektrotechnische componenten en
bekabeling buiten de besturingskast

Wat zijn de 
omgevingsfactoren en 
de reigingsprocedure?

Wat is het gewenste 
niveau van 

materiaaleigenschappen? 

Welk product kiest u?

De ingebruikname

1

2

3

4

Algemene omgevingsfactoren in de fabriek/machine:

• Locatie van het component of kabel (non-food, spat-, voedselzone)

• Omgevingstemperatuur

• Temperatuur en luchtvochtigheid tijdens productie

• Eventuele temperatuurschommelingen tijdens productie 

(temperatuurbereik, -cycli, -frequentie)

Reinigingsprocedure:

• De toegepaste mechanische applicatiemethode, inclusief instellingen

• Gebruikte chemicaliën en hun concentratie

• Temperatuur van water en chemicaliën en stijging hiervan

• Procestijd vs schoonmaaktijd. Tijdsduur van blootstelling van 

producten aan vocht.

• Gladheid van het oppervlak

• Temperatuurbestendigheid

• Chemische bestendigheid

• Stof- en waterdichtheid (IP/Nema rating)

• Corrosiebestendigheid

• Antimicrobieel

• Detecteerbaar

Portfolio leverancier

Blijf binnen de vastgestelde 

omgevingsspecifcaties van de fabrikant en 

volg de installatievoorschriften.
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Producten voor voedselzones

Voedselzone no contact / Spatzone

Veel elektrotechnische producten zijn niet bedoeld voor direct of indirect voedselcontact. Ze 
mogen daarom niet allemaal worden gebruikt in de voedselzone of in de voedselzone zonder 
contact. 
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Producten voor bescherming en controle

Non-food zone

De overige componenten voor bescherming en 
controle is geschikt voor non-food zones. Ook hier 
verschillen de eisen aan de producten per machine. 
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ABB Complete oplossingen voor voedselveiligheid
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Vragen?
Bedankt voor uw aandacht
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