
 

 

Nyt fra S-517 udvalget oktober 2012 

 
Vedr.: Sidste nyt fra standardiseringsudvalget S-517-02  ”Kapslede fordelingsanlæg til lavspænding”. 
 

DETF repræsentant i standardiseringsudvalget S-517-02 ”Kapslede fordelingsanlæg til lavspænding”  Arne 
Thorsen, Pro-Automatic A/S har siden sidste informationsbrev deltaget i udvalgsmøde  
 
den 15-03-2012 hos Pro-Automatic A/S og 
den 06-09-2012 hos Dansk Standard 
 
Siden S-517-02´udvalgsformand og Sikkerhedsstyrelsens repræsentant Johnny Kristensen trådte ud af udvalget, 
fordi han ikke længere er ansat ved Sikkerhedsstyrelsen, har der i udvalget været debatteret, hvem der fremover 
skal beklæde formandsposten, idet Sikkerhedsstyrelsen på et tidspunkt meldte ud, at de ikke havde 
mandskabsmæssig kapacitet til at påtage sig denne opgave.  
 
Udvalget opfordrede Sikkerhedsstyrelsen til at genoverveje formandsposten, hvor især DETF´s repræsentant slog 
til lyd for vigtigheden af, at det er landets myndighed på området, der beklæder denne post.  
 
I den forbindelse var udvalgets medlemmer ligeledes enige om at fordele opgaverne om læsning og 
kommentering af udvalgsdokumenterne ligeligt i mellem sig for at aflaste Sikkerhedsstyrelsens nye medlemmer i 
udvalget.  
 
Sikkerhedsstyrelsen har efterfølgende indvilget i fremover at beklæde formandsposten, hvor styrelsens to 
medlemmer Jens Erik Jørgensen og Steen Søgaard vil dele hvervet mellem sig.       
 
Der har været en debat om Photo Voltaic (solcelle-) applikationer skal have deres egen standard, - en nedsat 
arbejdsgruppe skal vurdere, om der skal igangsættes arbejde på en 61439-8.  
 
Der er som tidligere oplyst truffet principiel beslutning om at nyeste udgaver af: 
 

• IEC 61439-1, Edition 2.0 
• IEC 61439-2, Edition 2.0 
• IEC 61439-3, Edition 1.0 

 
skal oversættes til dansk.   
 
Vedrørende IEC 61439-1, Edition 2.0 er der tidligere truffet beslutning om oversættelse til dansk med udgivelse i 
løbet af sommeren 2012 .  Oversættelsen af 1. udgaven af 61439-1 er dermed standset 
 

• IEC/TR 61439-0, Edition 1.0, Guidance to specifying assemblies  
 
skal udgives som en dansk teknisk rapport, men er ikke planlagt at skulle oversættes. 
 
 
I mellemtiden er oversættelsen af 61439-serien desværre skudt lidt til hjørne. Udgivelsesformen er ikke vedtaget 
(om det bliver i samarbejde med Dansk Standard er også uafklaret).   
 
Den nye standard 61439-serie er ved at være på plads. Der vil således ikke komme ændringer i anden udgave 
frem til år 2014.  
 
Udvalgets arbejde består mest i vedligeholdelse af standarder og i høj grad af at læse og kommentere på de 
første udgaver af standarder, som allerede er udgivet, med henblik på fremtidige revisioner.  
 
Vi skal måske erindre om, at nuværende gamle standarder DS/EN 60439-1 og -2 kun kan anvendes indtil  
2014-11-01.   



 

 
 
På mødet den 06-09-2012 hos Dansk Standard blev udvalget informeret om hvordan Dansk Standard arbejder 
strategisk på at fremme interessen for standardisering hos politikkerne og de bevilgende myndigheder, samt 
hvordan Dansk Standard kan fremme dansk indflydelse og fremføre danske mærkesager på den europæiske og 
internationale bane.   
 
 
 
Arne Thorsen 
 


