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Inleiding
De eerste druk van NEN 1020 is in december 1956 verschenen onder de titel "Voorschriften voor tweepolige
stopcontacten 10 A 250 V voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik met aanvullende voorschriften
voor tweepolige contactstoppen 6 A 250 V zonder aardcontact".
De derde druk van NEN 1020 is in oktober 1969 verschenen onder de titel "Voorschriften voor stopcontacten
voor huishoudelijk en dergelijk gebruik". Deze norm was gebaseerd op publikatie 7, 2e druk, 1963, van de
toenmalige International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment (CEE). In maart
1973 is een aanvulling op NEN 1020 gepubliceerd. De derde druk van NEN 1020 gold in België als vierde druk
van de Belgische norm NBN 50; ook de aanvulling was in overleg tussen het Belgisch Elektrotechnisch Comité
en het Nederlands Elektrotechnisch Comité tot stand gebracht.

or

Vo

De vierde druk van NEN 1020 geldt uitsluitend voor Nederland. De wijzigingen ten opzichte van de derde
druk zijn globaal de volgende:
a. De Aanvulling NEN 1020 (maart 1973) en het aanhangsel II zijn in de normtekst verwerkt; aanhangsel III is
vervallen.
b. Alles wat betrekking heeft op contactdozen en contactstoppen 250/380 V of 380 V, is weggelaten.
с De term "stopcontacten" wordt niet meer gebruikt. In plaats daarvan wordt gesproken over contactdozen
en contactstoppen, waarbij onder contactdozen in het algemeen ook tafelcontactdozen en koppelcontactstoppen worden verstaan.
d. Er is rekening gehouden met de volgende wijzigingsbladen op CEE-publikatie 7:
Modification 1 (1972);
Modification 2 (1973);
Modification 3 (1974);
Modification 4 (1981),met uitzondering van de architraafcontactdozen, de contactdozen waarvan de kap
of de afdekplaat niet kan worden verwijderd zonder verplaatsing van de aansluitdraden en de slecht-contactproef.
e. Bovendien is bijlage A, voorheen aanhangsel I van de 3e druk, aangepast.
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Om NEN 1020 gemakkelijk met CEE-publikatie 7 te kunnen vergelijken, is de nummering van de hoofdstuk
ken, paragrafen, figuren en standaardbladen, op enige uitzonderingen na, uit CEE-publikatie 7 overgeno
men. Om dit te realiseren, hebben de figuren en standaardbladen die niet in CEE-publikatie 7 voorkomen,
een speciaal nummer gekregen (figuren 101,102 en 103 en standaardbladen Cl en СИ). Bijlage A komt even
min in CEE-publikatie 7 voor.
Eisen voor koppelcontactstoppen, tafelcontactdozen en aftakcontactdozen, alle ter opname van platte con
tactstoppen 2,5 А 250 V voor aansluiting van toestellen van klasse II, zijn in voorbereiding in de European
Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Het is de bedoeling deze eisen na definitieve
vaststelling in NEN 1020 te verwerken; hierbij zullen dan onder andere de paragrafen 13.13 en 13.15 moeten
worden aangepast.

eld
In de normtekst zijn:
eisen - vet gedrukt;
proeven - cursief, niet inspringend gedrukt;
toelichtingen - klein, inspringend gedrukt.
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CEE-publikatie 7
CEE-publikatie 24
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Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk gebruik 1 )
Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use. Standards
Specification for plugs and socket-outlets for domestic and similar purposes
Specification for switches for appliances.

be

iew

ev

Pr

or

Vo
eld
1) NEN 40 022 zal binnenkort vervallen in verband met het verschijnen van de Europese normen EN 60 320 Part 1 "Appliance couplers for household and similar general purposes" en EN 60 320 Part 2.1 "Appliance couplers for household
and similar general purposes. Part 2: Sewing machine couplers". Deze Europese normen zullen de status van Nederlandse norm krijgen, maar de Nederlandse normnummers zijn nog niet vastgesteld.
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1

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1

Onderwerp
Deze norm behandelt onder meer de opschriften, de afmetingen, de constructie, de veiligheidseisen
en de keuringsmethoden van contactdozen en contactstoppen voor elektrische installaties.

1.2

Toepassingsgebied

Vo

De norm geldt voor contactdozen en contactstoppen als zodanig gedefinieerd in hoofdstuk 2, met en
zonder aardcontact, met een nominale spanning van 250 V en een nominale stroom van ten hoogste
16 A, voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik, zowel binnenshuis als buitenshuis. Zij geldt
mede voor dozen voor verzonken montage. Contactdozen in de secundaire ketens van beschermingstransformatoren moeten voldoen aan NEN 3615.
De norm geldt ook voor contactdozen en contactstoppen die in een elektrisch toestel als onderdeel
zijn opgenomen, tenzij in de norm voor het betrokken toestel iets anders is bepaald.
Tenzij iets anders is vermeld, worden in de norm onder "contactdozen" verstaan: alle als zodanig in
hoofdstuk 2 gedefinieerde produkten.

De norm geldt voor zover dat redelijk is, voor geïntegreerde contactdozen en contactstoppen en voor
enkelvoudige overgangscontactdozen die dienen om, met behoud van de veiligheid die met de norm
wordt beoogd, een verbinding tot stand te brengen tussen contactdozen of contactstoppen die niet
volgens de standaardbladen zijn en contactstoppen of contactdozen die wel volgens de standaardbladen zijn.

or

De norm geldt niet voor:
- contactdozen en contactstoppen voor zeer lage spanningen ! );
- toestelcontactdozen en toestelcontactstoppen. Zie hiervoor NEN 40 022 2 );
- contactdozen en contactstoppen van de groepen A en B volgens IEC-publikatie 83.
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Contactdozen en contactstoppen die aan de norm voldoen, zijn geschikt om te worden gebruikt in een
omgeving waarvan de temperatuur in het algemeen niet hoger dan 25 °C is, doch die af en toe 35 °C kan
bereiken. Op plaatsen waar zich bijzondere omstandigheden kunnen voordoen, zoals op schepen, in
voertuigen en dergelijke, en op gevaarlijke plaatsen, bijvoorbeeld waar ontploffingsgevaar kan heersen,
kunnen bijzondere constructies nodig zijn.
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Uit de eisen die in de norm worden gesteld, kan worden afgeleid dat aftaklamphouders (zie 13.14), aftakcontactdozen (zie 13.13), alsmede meervoudige overgangscontactdozen (zie 13.13) en contactstoppen
voor inbouw (zie 13.19) niet zijn toegestaan.
DEFINITIES

2.1

Tenzij iets anders is vermeld, hebben de uitdrukkingen spanning en stroom betrekking op de effectieve waarden daarvan.

2.2

In deze norm zijn de volgende definities van toepassing:

2.2.1

contactdoos: Al dan niet samengestelde constructie voorzien van stroomgevende delen (bussen), bedoeld voor het zonder gereedschap tot stand brengen en verbreken van een verbinding met een al dan
niet samengestelde constructie voorzien van stroomontvangende delen (pennen).

eld

2

2.2.1.1 wandcontactdoos: Contactdoos die bedoeld is om deel uit te maken van de vaste elektrische installatie
en die op een wand of in een doos voor verzonken montage kan worden bevestigd.
Onder "wand" worden mede verstaan: vloer, plafond en dergelijke.

2.2.1.2 contactdoos voor inbouw: Contactdoos bestemd voor inbouw in een paneel, toestel, meubel of iets
dergelijks en bedoeld om te worden aangesloten aan massieve of buigzame geleiders of daarmee één
geheel vormend.

1) Voor de definitie van zeer lage spanning, zie NEN 1010. Volgens de 3e druk van NEN 1010: Een spanning waarvan de
nominale waarde niet hoger is dan:
a. 50 V bij wisselspanning;
b. 120 V bij gelijkspanning.
2) Zie voetnoot 1) op blz. 8
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2.2.1.3 geïntegreerde contactdoos: Contactdoos die één geheel vormt met een toestel of met een deel van een
toestel.
2.2.1.4 meervoudige wandcontactdoos: Samenstel van twee of meer wandcontactdozen met één of meer gezamenlijke onderdelen.
2.2.1.5 meervoudige contactdoos: Samenstel van twee of meer contactdozen met één of meer gezamenlijke
onderdelen.
2.2.1.6 koppelcontactstop: Verplaatsbare enkelvoudige contactdoos die bedoeld is om te worden bevestigd
aan of één geheel vormt met een buigzame leiding.
2.2.1.7 tafelcontactdoos: Verplaatsbare meervoudige contactdoos die bedoeld is om te worden bevestigd aan
of één geheel vormt met een buigzame leiding.

Vo

2.2.1.8 overgangscontactdoos: Contactdoos waarop één contactstop van een bepaald type kan worden aangesloten en die is voorzien van stroomontvangende delen (pennen) van een ander type.
2.2.1.9 aftakcontactdoos: Meervoudige contactdoos bedoeld om daarop twee of meer contactstoppen aan te
sluiten en die is samengebouwd met stroomontvangende delen (pennen) voor aansluiting op een contactdoos.
2.2.2

contactstop: Al dan niet samengestelde constructie voorzien van stroomontvangende delen (pennen),
die bedoeld is om te worden bevestigd aan een buigzame leiding of die deel uitmaakt van een buigzame leiding.

or

2.2.2.1 geïntegreerde contactstop: Al dan niet samengestelde constructie voorzien van stroomontvangende
delen (pennen), die één geheel vormt met een toestel of een deel van een toestel.
2.2.2.2 contactstop voor inbouw: Al dan niet samengestelde constructie voorzien van stroomontvangende
delen (pennen), voor montage in of op al dan niet vast opgesteld materieel, kennelijk bedoeld om een
directe elektrische verbinding tot stand te brengen tussen dat materieel en een koppelcontactstop.

be

Pr

demonteerbare contactstop of contactdoos: Contactstop, respectievelijk contactdoos, die zo is uitgevoerd dat de buigzame leiding kan worden vervangen.

2.2.4

niet-demonteerbare contactstop of contactdoos: Contactstop, respectievelijk contactdoos, die zo is geconstrueerd dat hij een constructie-eenheid vormt met de buigzame leiding die door de fabrikant van
de contactstop, respectievelijk contactdoos, is gemonteerd.

2.2.5

snoerstel: Samenstel dat bestaat uit een buigzame leiding met een niet-demonteerbare contactstop en
een niet-demonteerbare toestelcontactstop.
Een "incompleet snoerstel" is een samenstel dat bestaat uit een buigzame leiding met een niet-demonteerbare contactstop.

2.2.6

verlengsnoerstel: Samenstel dat bestaat uit een buigzame leiding met een niet-demonteerbare contactstop en een niet-demonteerbare koppelcontactstop.

2.2.7

doos voor verzonken montage: Doos die is bedoeld om in een wand te worden bevestigd en die geschikt is voor het opnemen van een wandcontactdoos voor verzonken montage.

2.2.8

nominale spanning: Spanning die door de fabrikant aan de contactdoos of contactstop is toegekend.

2.2.9

nominale stroom: Stroom die door de fabrikant aan de contactdoos of contactstop is toegekend.
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2.2.3

eld

2.2.10 aftaklamphouder: Toestel dat in een lamphouder kan worden aangebracht en dat tegelijkertijd een
lamp met schroefdraad- of bajonetvoet en één of meer contactstoppen kan opnemen.
2.2.11 bus- ofbekklem: Aansluitklem met een gat of holte waarin een geleider wordt geklemd onder de steel
van een schroef of schroeven. De klemkracht kan direct door de steel van de schroef worden overgebracht of door middel van een tussenliggend klemstuk.
Voor voorbeelden van bus- of bekklemmen, zie figuur 38.
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2.2.12 schroefkopklem: Aansluitklem waarin een geleider wordt geklemd onder de kop van een schroef. De
klemkracht kan direct door de kop van de schroef worden overgebracht of door middel van een tussenliggend klemstuk, zoals een sluitring, een klemplaat of een voorziening die de geleider op de juiste
plaats houdt.
Voor voorbeelden van schroefkopklemmen, zie figuur 39.
2.2.13 moerklem: Aansluitklem waarin een geleider wordt geklemd onder een moer. De klemkracht kan
direct door de moer, die een daarvoor geschikte vorm heeft, worden overgebracht of door middel van
een tussenliggend klemstuk, zoals een sluitring, een klemplaat of een voorziening die de geleider op
de juiste plaats houdt.
Voor voorbeelden van moerklemmen, zie figuur 39.

Vo

2.2.14 zadelklem: Aansluitklem waarin een geleider wordt geklemd onder een zadelvormig klemstuk door
middel van twee of meer schroeven of moeren.
Voor voorbeelden van zadelklemmen, zie figuur 40.

or

2.2.15 mantelklem: Aansluitklem waarin een geleider door middel van een moer wordt geklemd tegen het
bodemvlak van een sleuf in een kolom met schroefdraad. De geleider wordt tegen het bodemvlak van
de sleuf geklemd door middel van
- een tussen moer en geleider liggende ring die een voor dat doel geschikte vorm heeft;
- of door middel van een centraal in de moer aangebrachte pen, wanneer die moer de van draad
voorziene kolom overkapt;
- of door middel van een ander bruikbaar hulpmiddel om de druk van de moer op de geleider in de
sleuf over te brengen.
Voor voorbeelden van mantelklemmen, zie figuur 41.

2.2.16 gereedschap: Schroevedraaier, een muntstuk of elk ander voorwerp dat kan worden gebruikt om een
schroef, moer of ander bevestigingsmiddel te bedienen.
ALGEMENE EIS

be
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Contactdozen en contactstoppen moeten zo zijn samengesteld en zodanige afmetingen hebben, dat zij
bij gewoon gebruik betrouwbaar functioneren en geen gevaar voor personen, huisdieren of goederen of
voor de omgeving opleveren.
Dit wordt in het algemeen beoordeeld aan de hand van alle vermelde proeven.
ALGEMENE AANWIJZINGEN OMTRENT DE KEURING

4.1

De keuring volgens deze norm is een keuring van het type.

4.2

Tenzij iets anders is bepaald, worden de monsters beproefd zoals zij zijn afgeleverd en onder gewone
gebruiksomstandigheden, bij een omgevingstemperatuur van 20 ± 5 °C.
Niet-demonteerbare contactstoppen en koppelcontactstoppen die geen deel uitmaken van een snoerstel
of verlengsnoerstel, moeten bij inzending zijn voorzien van een buigzame leiding met een lengte van ten
minste 1 m.

4.3

Tenzij iets anders is bepaald, worden de proeven verricht in de volgorde waarin zij in de norm zijn
opgenomen.

4.4

Tenzij iets anders is bepaald, worden contactdozen en contactstoppen afzonderlijk gekeurd.

4.5

Driemonsters worden aan alle proeven onderworpen, met uitzondering van de proeven volgens 25.5 en,
voor niet-demonteerbare contactstoppen, tafelcontactdozen en koppelcontactstoppen, de proeven volgens 23.4 en 23.5. Voor de proef volgens 23.4 en, indien van toepassing, voor elk van de proeven volgens
23.5 en 25.5, zijn drie extra monsters vereist. Voor de proef volgens hoofdstuk 28 kunnen twee extra
stellen van drie monsters nodig zijn.
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4.6

Contactdozen en contactstoppen worden geacht niet aan deze norm te voldoen, indien meer fouten worden geconstateerd dan één fout bij één monster. Indien bij een proef één monster niet voldoet, worden de
desbetreffende proef en die welke daaraan zijn voorafgegaan en die invloed op het resultaat van deze
proef hebben kunnen uitoefenen, herhaald aan een nieuw stel monsters zoals onder 4.5 is omschreven;
deze monsters moeten dan alle aan de herhaalde proeven voldoen.
Het zal in het algemeen slechts nodig zijn die proef te herhalen waaraan een monster niet heeft voldaan,
tenzij de fout optreedt bij één van de proeven volgens de hoofdstukken 20 tot en met 22. In dat geval
moeten de proeven volgens hoofdstuk 19 en de daarop volgende worden herhaald. De aanvrager kan het
extra stel monsters dat nodig is in geval er één monster niet voldoet aan één van de proeven, tegelijk
inzenden met het stel monsters dat nodig is voor de keuring volgens deze norm. Het keuringsinstituut zal
dan, zonder verdere navraag, de extra monsters onderzoeken, en het zal alleen dan verklaren dat het
type niet aan de norm voldoet, indien wederom een fout optreedt. Indien het extra stel monsters niet
tegelijkertijd is ingezonden, zal het niet voldoen van één monster inhouden dat het type niet aan de norm
voldoet.

Vo
5

NOMINALE WAARDEN VAN STROOM EN SPANNING

5.1

Contactdozen en contactstoppen moeten nominale stromen en nominale spanningen hebben als in de
volgende tabel is aangegeven.

type

stroomsoort

- — «

/

\ ^

or

tweepolige
contactstoppen

nominale nominale
spanning stroom
А
V
250
2,5
250

6

250

10

. 250

16

250

10

tweepolig

ЛУ

be
Л/

250

16

iew

ev

Pr

tweepolig met
aardcontact

5.2

In een snoerstel mag de nominale stroom van de toestelcontactstop niet groter dan de nominale stroom
van de contactstop zijn.

5.3

In een verlengsnoerstel mag de nominale stroom van de koppelcontactstop niet groter dan de nominale
stroom van de contactstop zijn.

eld

Toetsing aan het bepaalde onder 5.1 tot en met 5.3 geschiedt aan de hand van de opschriften.
6

INDELING

Bij contactdozen en contactstoppen onderscheidt men:
a. naar de mate van afscherming tegen vocht:
- gewone contactdozen en contactstoppen (IPX0 volgens NEN 2438),
- spatwaterdichte contactdozen en contactstoppen (IPX4 volgens NEN 2438),
- straalwaterdichte contactdozen en contactstoppen (IPX5 volgens NEN 2438);
b. naar de mogelijkheid van aarding:
- contactdozen met aardcontact l ),
- contactdozen zonder aardcontact,
- contactstoppen voor toestellen van klasse 0,
- contactstoppen voor toestellen van klasse I,
- contactstoppen voor toestellen van klasse II;

1) Het streven is in de toekomst de benaming "aardcontact" te vervangen door "beschermingscontact" in navolging van
NEN 1010, 3e druk.
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