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EUROOPA EESSÕNA

Se

IEC tehnilise komitee TC 121 „Switchgear and controlgear and their assemblies for low
voltage“ alamkomitee SC 121B „Low-voltage switchgear and controlgear assemblies“ koostatud
dokumendi 121B/74/FDIS tekst, rahvusvahelise standardi IEC 61439-7 tulevane esimene väljaanne on
esitatud IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja CENELEC on selle üle võtnud standardina
EN IEC 61439-7:2020.

ed

Kehtestatud on järgmised kuupäevad:

um

ok

• viimane tähtpäev dokumendi kehtestamiseks riigi tasandil identse
rahvusliku standardi avaldamisega või jõustumisteate meetodil
kinnitamisega

(dop)

2020-11-01

en

• viimane tähtpäev dokumendiga vastuolus olevate rahvuslike standardite (dow) 2023-05-01
tühistamiseks

to

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CENELEC ei
vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

nE

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomiteele
(CENELEC) andnud Euroopa Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.
Jõustumisteade

VS

CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 61439-7:2018 teksti muutmata kujul üle võtnud Euroopa
standardina.

-i p

Ametliku väljaande kirjanduse loetelus tuleb viidatud standarditele lisada järgmised märkused:
IEC 60364-7-708

MÄRKUS Harmoneeritud kui HD 60364-7-708.

IEC 60364-7-722

MÄRKUS Harmoneeritud kui HD 60364-7-722.

IEC 61439-3

IEC 61851-23

MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 61439-3.

MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC 61851-1:2019 (muutmata).
MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 61851-23.
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IEC 61851-1:2017

MÄRKUS Harmoneeritud kui EN 60670-24.
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IEC 60670-24

MÄRKUS Harmoneeritud kui HD 60364-7-740.
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IEC 60364-7-740

MÄRKUS Harmoneeritud kui HD 60364-7-709.
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IEC 60364-7-709
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EESSÕNA

Se

1) Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (International Electrotechnical Commission, IEC) on
ülemaailmne standardimisorganisatsioon, mis hõlmab kõiki rahvuslikke elektrotehnikakomiteesid
(IEC rahvuslikke komiteesid). IEC ülesanne on arendada rahvusvahelist koostööd kõigis elektri- ja
elektroonikaalastes standardimisküsimustes. Selleks avaldab IEC lisaks oma muudele tegevusaladele
rahvusvahelisi standardeid, tehnilisi spetsifikatsioone, tehnilisi aruandeid, avalikult kättesaadavaid
spetsifikatsioone (Publicly Available Specifications, PAS) ja juhendeid (edaspidi IEC publikatsioon(id)).
Nende koostamine on usaldatud tehnilistele komiteedele; iga IEC rahvuslik komitee, kes on
käsitletavast valdkonnast huvitatud, võib selles koostamistöös osaleda. Publikatsioonide koostamises
osalevad käsikäes IEC-ga ka rahvusvahelised, riiklikud ja valitsusvälised organisatsioonid. IEC teeb
tihedat koostööd Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooniga (International Organization for
Standardization, ISO) nende organisatsioonide vahelises kokkuleppes sätestatud tingimuste kohaselt.

ed
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2) Kuna IEC igas tehnilises komitees on esindatud kõik asjahuvilised rahvuslikud komiteed, väljendavad
IEC otsused või kokkulepped olulistes tehnilistes küsimustes suurimal võimalikul määral
rahvusvahelist arvamuskonsensust.

nE

to

3) IEC publikatsioonid kujutavad endast rahvusvaheliseks kasutamiseks mõeldud soovitusi ja on
sellistena IEC rahvuslikes komiteedes heaks kiidetud. Kuigi on tehtud kõik, et tagada IEC
publikatsioonide tehniline täpsus, ei saa IEC vastutada selle eest, mis viisil neid kasutatakse, ega selle
eest, kui lõpptarbija neid valesti mõistab.
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4) Rahvusvahelise ühtlustamise huvides võtavad IEC rahvuslikud komiteed IEC publikatsioone
läbipaistvalt ja suurimal võimalikul määral kasutusele oma rahvuslikes ja regionaalsetes
publikatsioonides. Lahknevused IEC publikatsioonide ja vastavate rahvuslike või regionaalsete
publikatsioonide vahel peavad olema viimastes selgelt esile toodud.

oo

5) IEC ei osuta nõuetele vastavuse tõendamise teenust. Sõltumatud sertifitseerimisasutused osutavad
vastavushindamisteenuseid ja mõnes valdkonnas juurdepääsu IEC vastavusmärkidele. IEC ei vastuta
sõltumatute sertifitseerimisasutuste osutatud teenuste eest.
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6) Kõik kasutajad peaksid veenduma, et nad kasutavad selle publikatsiooni uusimat väljaannet.

d
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7) IEC-d, selle juhte, töötajaid, teenistujaid ega agente, sealhulgas tehniliste komiteede ja IEC rahvuslike
komiteede eksperte ega liikmeid, ei saa pidada vastutavaks mingit liiki otseste ega kaudsete
isikuvigastuste, omandi- või muu kahjustuse ega kulude (sealhulgas seaduslike maksude) eest, mis
võivad olla tekkinud selle või mõne muu IEC publikatsiooni kasutamisel või sellega seoses.

e
ud

8) Tuleb pöörata tähelepanu selle publikatsiooni normiviidetele. Viidatud publikatsioonid on vajalikud
selle publikatsiooni õigeks rakendamiseks.

a
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9) Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et selle IEC publikatsiooni mõni osa võib olla patendiõiguse
objekt. IEC ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

e
ad

Rahvusvahelise standardi IEC 61439-7 on koostanud IEC tehnilise komitee TC 121 „Switchgear and
controlgear and their assemblies for low voltage“ alamkomitee SC 121B „Low-voltage switchgear and
controlgear assemblies“.

See esimene väljaanne tühistab ja asendab 2014. aastal välja antud asjakohast tehnilist spetsifikatsiooni.
See väljaanne kujutab endast tehnilist uustöötlust.
See väljaanne sisaldab eelmise tehnilise spetsifikatsiooniga võrreldes järgmisi olulisi tehnilisi muudatusi:

a) kohtkindlate koostete uus liigitus nende mehaanilise vastupidavuse kohaselt (5.702);
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b) uus tabel 702 koos katsete ja vastavate vastupidavusliikide loeteluga, millele koosted peavad punktis a)
esitatud liigituse alusel vastama;

Se

c) uus lisa CC, mis kirjeldab elektrisõidukite laadimisjaamas (AEVCS) kasutamiseks ettenähtud üksikute
lülitusaparaatide jaoks uut vastupidavuskatsetust, juhuks kui neid pole veel selle nõude kohaselt
katsetatud;

ed

d) üldine toimetuslik ülevaatus ja tehniline uustöötlus.

um

ok

Selle standardi tekst põhineb järgmistel dokumentidel:
Lõppkavand

121B/74/FDIS

Hääletusaruanne
121B/77/RVD

en

Täieliku teabe selle rahvusvahelise standardi heakskiiduhääletuse kohta saab ülaltoodud tabelis viidatud
hääletusaruandest.

nE

to

Seda standardit tuleb lugeda koos standardiga IEC 61439-1:2011. Standardis IEC 61439-1:2011 esitatud
üldreeglite sätted kehtivad sellele standardile, kui seda on eriliselt mainitud. Kui see dokument määratleb
„täiendust“, „muudatust“ või „asendust“, kehtib standardi IEC 61439-1:2011 vastav tekst asjakohase
kohandusega.
Liitega 701 (702, 703 jne) tähistatud jaotised kehtivad koos standardi IEC 61439-1:2011 sama jaotisega.

VS

Selles dokumendis esitatud uued tabelid ja joonised on nummerdatud alates numbrist 701.
Uued lisad selles dokumendis on tähistatud tähtedega AA, BB jne.

-i p

Selles standardis on termin kooste (ASSEMBLY), mis on kirjutatud väikeste suurtähtedega, määratletud
standardi IEC 61439-1:2011 terminis 3.1.1.
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EE MÄRKUS Eestikeelses tekstis eelnevalt kirjeldatud suurtähtedega eristamist ei ole.
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Lugeja tähelepanu juhitakse asjaolule, et lisas EE on loetletud kõik sõnadega „mõnes riigis“ algavad lõigud
selle standardi teemaga seotud vähem alalise iseloomuga erisuguste tavade kohta.
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See dokument on kavandatud ISO/IEC direktiivide 2. osa kohaselt.
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Standardisarja IEC 61439 üldpealkirjaga „Low-voltage switchgear and controlgear assemblies“ kõikide
osade loetelu on leitav IEC veebilehelt.

kinnitatakse uuesti,

•

asendatakse uustöötlusega või

•

•

6

tühistatakse,

muudetakse.
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•
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Komitee on otsustanud, et selle dokumendi sisu jääb muutumatuks kuni alalhoiutähtpäevani, mis on
toodud IEC veebilehel http://webstore.iec.ch vastava dokumendiga seotud andmetes. Sellel kuupäeval
dokument kas
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KÄSITLUSALA

Standardi IEC 61439-1:2011 esimene peatükk kehtib järgmiste eranditega.

Se

Asendus:

ed

MÄRKUS 1 Kogu selles dokumendis on kasutatud sadamate ja neile sarnaste paikade (AMHS), kämpingute ja neile
sarnaste paikade (ACCS), laadaplatside ja muude sarnaste avalike paikade (AMPS) ja laadimisjaamade (AEVCS)
madalpingeliste aparaadikoostete kohta termineid AMHS (vt 3.1.701), ACCS (vt 3.1.702), AMPS (vt 3.1.703) ja
˜AEVCS (vt 3.1.704)™. Nende kõigi kohta ühiselt on kasutatud terminit koosted.

ok

See standardisarja IEC 61439 osa määratleb erinõuded järgmistele koostetele:

um

— koosted, mille nimi-vahelduvpinge ei ole üle 1000 V või nimi-alalispinge üle 1500 V;

en

— elektrienergia genereerimise, edastamise, jaotamise ja muundamisega ning elektritarvitite juhtimisega
seotud koosted;
— tavaisikute poolt käitatavad (nt elektriseadmete külge- ja lahtiühendamine) koosted;

to

— laadaplatsidel, sadamates, kämpingutes ja muudes sarnastes avalikes paikades õues paigaldamiseks ja
kasutamiseks ette nähtud koosted;

nE

— elektrisõidukite laadimisjaamades (AEVCS) 3. ja 4. laadimisviisi („Mode 3“ ja „Mode 4“) rakendamiseks
ettenähtud koosted. Need on kavandatud hõlmama toimeid ja lisanõudeid elektrisõidukite
juhtivuslikele laadimissüsteemidele standardi IEC 61851-1:2017 kohaselt.

— IEC 60364-7-708 (ACCS) või
— IEC 60364-7-722 (AEVCS).

oo

— IEC 60364-7-740 (AMPS) või

-i p

— IEC 60364-7-709 (AMHS) või

VS

Lülitusaparaatide ja komponentide õigeks valikuks on rakendatavad järgmised standardid:

lt l

See dokument kehtib kõigi koostete kohta, hoolimata sellest, kas need on projekteeritud, toodetud ja
kontrollitud ühekaupa või masstoodanguna ja on sealjuures täielikult standarditud.
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Toote või kooste või nende mõlema valmistaja ei pea olema üksnes esmatootja (vt standardi
IEC 61439-1:2011 termin 3.10.1).
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See dokument ei kehti üksikseadmete ja tervikkomponentide, nagu kaitselülitite, sulavkaitsmetega
ühitatud lülitite, elektroonikaseadmete kohta, mida käsitlevad vastavad tootestandardid.

a
elv

MÄRKUS 2 Kui elektriseadmed on varustatud arvestiga jaotusvõrgu ettevõttega elektritoite eest arveldamiseks,
tuleb rakendada asjakohaseid riiklikke nõudeid, kui need on olemas.

See dokument ei rakendu majapidamistarvikute kestadele ja ümbristele ega ka muudes sarnastes
kohtkindlates elektripaigaldistes, mis on määratletud standardis IEC 60670-24.

NORMIVIITED

e
ad

2

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või
tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne.
Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.
Standardi IEC 61439-1:2011 peatükk 2 kehtib koos järgmiste eranditega.

7

EVS-EN IEC 61439-7:2020
Täiendus:

IEC 60068-2-27. Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock

Se

IEC 60068-2-75. Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests

ed

IEC 61439-1:2011. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules

EE MÄRKUS Ülalloetletuist on selle eestikeelse standardi jõustumise hetkel eestikeelsena avaldatud allpool
nimetatud dokument:

TERMINID JA MÄÄRATLUSED

um

3

ok

EVS-EN 61439-1:2012. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

en

Standardi rakendamisel kasutatakse standardis ˜IEC 61439-1:2011™ ning allpool esitatud termineid
ja määratlusi.
•

IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt http://www.electropedia.org/;

nE

•

to

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel
aadressidel:
ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt https://www.iso.org/obp/.

3.1 Üldterminid

-i p

Lisaterminid:

VS

Standardi IEC 61439-1:2011 peatükk 3 kehtib järgmiste eranditega.

MÄRKUS

See märkus kehtib vaid prantsuskeelses versioonis.
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3.1.701
sadamate madalpingeline aparaadikooste (low voltage switchgear and controlgear ASSEMBLY for marinas
and harbors sites)
AMHS
sadamates ja neile sarnastes paikades kasutamiseks kavandatud ja ehitatud ühe või mitme muundur- või
lülitusaparaadi kombinatsioon koos juhtimis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kaitse- ja reguleerimisseadmetega
ja koos kõigi sisemiste elektriliste ja mehaaniliste ühenduste ning struktuuriosadega

This note applies to the French language only.

a
elv

Note 1 to entry:

e
ud

combination of one or more transforming or switching devices together with associated control,
measuring, signaling, protective and regulating equipment, with all their internal electrical and mechanical
interconnections and structural parts, designed and built for use in all marinas, harbors and similar sites

e
ad

3.1.702
kämpingute ja sõidukelamupaikade madalpingeline aparaadikooste (low voltage switchgear and
controlgear ASSEMBLY for camping and caravan sites)
ACCS
kämpingutes, sõidukelamupaikades ja neile sarnastes paikades kasutamiseks kavandatud ja ehitatud ühe
või mitme muundur- või lülitusaparaadi kombinatsioon koos juhtimis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kaitse- ja
reguleerimisseadmetega ja koos kõigi sisemiste elektriliste ja mehaaniliste ühenduste ning
struktuuriosadega
MÄRKUS
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See märkus kehtib vaid prantsuskeelses versioonis.

