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Voorwoord
De tekst van document 17D/441/FDIS, de toekomstige tweede versie van IEC 61439-1, opgesteld door
SC 17D, “Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen”, van IEC TC 17, “Schakelmaterieel”, was
onderworpen aan de parallelle IEC-CENELEC-stemming en goedgekeurd door de CENELEC als
EN 61439-1:2011.
De volgende data zijn vastgelegd:
(dop)

2012-06-23

— laatst mogelijke datum van intrekking van de met
deze Europese norm strijdige nationale normen.

(dow)

2014-09-23

Vo

— laatst mogelijke datum waarop het document
op nationaal niveau ten uitvoer moet worden
gebracht door publicatie van een identieke
nationale norm of door bekrachtiging;

Dit document vervangt EN 61439-1:2009.
EN 61439-1:2011 bevat de volgende belangrijke technische wijzigingen ten opzichte van EN 61439-1:2009:
— revisie van de bedrijfsomstandigheden in hoofdstuk 7;

or

— talrijke wijzigingen met betrekking tot verificatiemethoden in hoofdstuk 10;
— wijziging van routinebeproeving met betrekking tot lucht- en kruipwegen (zie 11.3);
— aanpassing van de tabellen in bijlage C en D aan de gewijzigde eisen en verificatiemethoden;

be

Pr

— herziening van de desbetreffende EMC-eisen in bijlage J;

ev

— verplaatsing van tabellen van bijlage H naar de nieuwe bijlage N;

— een nieuwe bijlage O met aanwijzingen voor de verificatie van de temperatuurverhoging;

iew

— een nieuwe bijlage P met een verificatiemethode voor kortsluitvastheid (integratie van de inhoud van
IEC/TR 61117);
— bijwerking van normatieve verwijzingen;

eld

— een algemeen redactioneel overzicht.

OPMERKING
Opgemerkt behoort te worden dat, wanneer een gedateerde verwijzing naar EN 60439-1 wordt
gemaakt in een ander deel van de EN 60439-reeks voor samenstellen die nog niet zijn omgezet naar de nieuwe
EN 61439-reeks, dat dan de vervallen EN 60439-1 nog steeds geldig is (zie ook de inleiding).

Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderhevig kunnen zijn aan
patentrechten. De CENELEC [en/of CEN] mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor het identificeren
van een van of al deze patentrechten.
Dit document is opgesteld onder een mandaat dat door de Europese Commissie en de Europese
Vrijhandelsassociatie aan de CENELEC is gegeven en voldoet aan de fundamentele eisen van de Europese
richtlijn(en).
Voor het verband met Europese richtlijnen, zie bijlage ZZ, die integraal deel uitmaakt van dit document.
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Verklaring van bekrachtiging
De tekst van de internationale norm IEC 61439-1:2011 is door de CENELEC als Europese norm
goedgekeurd zonder enige wijziging.
In de brontekst moeten, in de bibliografie, bij de aangegeven normen de volgende opmerkingen worden
toegevoegd:
IEC 60038

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 60038.

IEC 60079-reeks

OPMERKING Geharmoniseerd in de EN 60079-reeks.

Vo
IEC 60112:2003

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 60112:2003 (niet gewijzigd).

IEC 60204-reeks

OPMERKING Geharmoniseerd in de EN 60204-reeks.

IEC 60204-1

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 60204-1.

IEC 60228:2004

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 60228:2005 (niet gewijzigd).

IEC 60947-reeks

OPMERKING Geharmoniseerd in de EN 60947-reeks.

or

IEC 61000-3-2:2005 OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61000-3-2:2006 (niet gewijzigd).
IEC 61000-3-3

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61000-3-3.

IEC 61000-3-11

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61000-3-11.

IEC 61000-3-12

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61000-3-12.

Pr

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61000-6-1.

ev

be

IEC 61000-6-1

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61000-6-2.

IEC 61000-6-3

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61000-6-3.

IEC 61082-reeks

OPMERKING Geharmoniseerd in de EN 61082-reeks.

IEC 61140:2001

OPMERKING Geharmoniseerd als EN 61140:2002 (niet gewijzigd).

IEC 61241-reeks

OPMERKING Geharmoniseerd in de EN 61241-reeks.

iew

IEC 61000-6-2

eld
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Inleiding
Deze norm is bedoeld om zo veel mogelijk alle algemene ontwerpregels en eisen die gelden voor schakelen-verdeelinrichtingen voor laagspanning (SCHAKELINRICHTINGEN) te harmoniseren en te komen tot uniforme
eisen en een uniforme verificatie voor SCHAKELINRICHTINGEN en te voorkomen dat verificatie op grond van
andere normen noodzakelijk is. Daarom zijn in deze basisnorm al die eisen voor de verschillende normen
van SCHAKELINRICHTINGEN samengebracht die als algemeen kunnen worden beschouwd, aangevuld met
specifieke onderwerpen van een ruimer belang en bredere toepassing, bijv. temperatuurverhoging,
diëlektrische eigenschappen enz.

Vo

Voor elke uitvoeringswijze van laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen zijn er slechts twee
hoofdnormen nodig om alle eisen en de corresponderende verificatiemethoden te kunnen bepalen:
— deze basisnorm, ‘deel 1’, waarnaar de specifieke normen die de verschillende soorten
laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen behandelen, als zodanig verwijzen;
— de specifieke norm voor SCHAKELINRICHTINGEN die hierna ook wel wordt aangeduid als de desbetreffende
norm voor SCHAKELINRICHTINGEN.
Om een algemene regel te laten gelden voor een specifieke norm voor SCHAKELINRICHTINGEN, zou er
expliciet moeten worden verwezen naar het nummer van het desbetreffende hoofdstuk of de desbetreffende
paragraaf van deze norm, gevolgd door ‘deel 1’, bijv. ‘9.1.3 van deel 1’.

or

Een specifieke norm voor SCHAKELINRICHTINGEN behoeft geen algemene ontwerpregel te vereisen en behoeft
die dus niet te bevatten indien dat niet van toepassing is, of kan eisen toevoegen indien de algemene regel
in het bijzondere geval niet toereikend wordt geacht. Een specifieke norm mag echter niet afwijken van de
algemene ontwerpregel, tenzij de specifieke norm voor SCHAKELINRICHTINGEN daarvoor substantiële
technische redenen aanvoert.
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ev

Pr

Waar in deze norm wordt verwezen naar een ander hoofdstuk, moet de verwijzing worden gezien als van
toepassing op dat hoofdstuk, zoals gewijzigd door de specifieke norm voor SCHAKELINRICHTINGEN, waar van
toepassing.

iew

Eisen in deze norm waarover de fabrikant van de SCHAKELINRICHTING en de gebruiker overeenstemming
moeten bereiken, zijn samengevat in bijlage C (informatief). Dit schema geeft ook ruimte voor
informatievoorziening over basisomstandigheden en aanvullende gebruikersspecificaties ten behoeve van
deugdelijkheid in ontwerp, toepassing en gebruik van de SCHAKELINRICHTING.
Voor de geherstructureerde IEC 61439-reeks zijn de volgende delen voorzien:

eld

a) IEC 61439-1: General rules;

b) IEC 61439-2: Power switchgear and controlgear ASSEMBLIES (PSC-ASSEMBLIES);
c) IEC 61439-3: Distribution boards (ter vervanging van IEC 60439-3);

d) IEC 61439-4: ASSEMBLIES for construction sites (ter vervanging van IEC 60439-4);

e) IEC 61439-5: ASSEMBLIES for power distribution (ter vervanging van IEC 60439-5);
f) IEC 61439-6: Busbar trunking systems (ter vervanging van IEC 60439-2);
g) IEC/TR 61439-0: Guidance to specifying ASSEMBLIES.

Deze lijst is niet uitputtend. Als daar behoefte aan is, kunnen aanvullende delen worden ontwikkeld.
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