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Nyt fra S-517 udvalget december 2011 

 
 

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 29-09-2011 hos 
Eaton Electric A/S, Vejle, hvor et af punkterne på dagsordenen var status på seneste udgave af den ”nye” 
tavlestandard i serien IEC 61439.  
 
Med hensyn til nye standarder kan oplyses følgende: 
 
I begyndelsen af september 2011 blev anden udgave af IEC 61439-1 og -2 publiceret. 
Denne anden udgave annullerer og erstatter den første udgave offentliggjort i 2009. Anden udgave udgør en 
teknisk revision. 
 
DS/EN 61439-1:2011 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules         

Dansk titel: Lavspændingstavler - Del 1: Generelle krav erstatter  DS/EN 60439-1:2002 (Sik) og              
DS/EN 61439-1:2009 

DS/EN 61439-2:2011 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and 
controlgear assemblies                                                                                                                                  

Dansk titel: Lavspændingstavler - Del 2: Effektfordelingstavler erstatter  DS/EN 61439-2:2009 

Der vil ikke komme ændringer i anden udgave minimum frem til år 2014. 
 
Ovennævnte udgaver af standarderne er nu tilgængelige og kan købes på Standards Distribute: http://sd.ds.dk.   
Standarderne er ikke oversat til dansk.  

IEC 61439-1:2009 Edition 1.0, Part 1: Low-voltage switchgear an controlgear assemblies – Part 1: General 
rules er under oversættelse til dansk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er 2009 udgaven, som er 
under oversættelse. Begge udgaver vil være gældende frem til september 2014. 
 
IEC 61439-3 Edition1: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 3: Distribution boards 
intended to be operated by ordinary persons (DBO) foreligger nu i FDIS-udgave.  
 
FDIS –Final Draft International Standard - betyder at der er tale om – Endeligt forslag til ISO- eller IEC-

standard, og at  standarden nu er ved at tæt på den færdige standard. Der er svarfrist 2012-01-27 og herefter 
forventes standarden udgivet i løbet af 2. kvartal 2012.      
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De gamle standarder DS/EN 60439-1 og -2 kan anvendes indtil 2014-11-01. 
 
 
Der er sket lidt udskiftning blandt udvalgsdeltagerne, bl.a. er udvalgets formand og Sikkerhedsstyrelsens 
repræsentant Johnny Kristensen ikke længere ansat ved Sikkerhedsstyrelsen, og er derfor udtrådt af udvalget.  
 
Inspektørerne Jens Erik Jørgensen og Steen Søgaard, Sikkerhedsstyrelsen er i stedet trådt ind i  
udvalget som Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter. Der er ikke valgt ny formand for udvalget, dette vil 
formentlig først ske på det første møde i 2012. 
 
DETF har indkøbt et antal udgaver af den nye norm i engelsk udgave, til salg for deltagerne i vort kursus 
Fremtidens tavler iht. DS/EN 61439.  
Hvis der bliver nogen i overskud her kan disse købes hos DETF for en pris der er nedsat i forhold til prisen hos 
DS idet disse er indkøbt med en rabat på 25 % man skal blot sende en mail til DETFs kontor, så vil man komme 
i betragtning. 
 

 


