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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 23 жовтня 2019 р.
Київ
                № 328


Про відновлення дії національних стандартів, 
відновлення дії змін до національних стандартів 


Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію національних стандартів з 01 листопада 2019 року:

	

ДСТУ EN 61643-11:2015
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 11. Пристрої захисту 
від імпульсних перенапруг, підключені 
до низьковольтних електромереж. Вимоги 
та методи випробування 
(EN 61643-11:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 61643-21:2015
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 21. Пристрої захисту 
від імпульсних перенапруг, підключені 
до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації. Вимоги до робочих характеристик та методи випробування 
(EN 61643-21:2001, IDT)
	

ДСТУ EN 61770:2014
Прилади електричні, під’єднувальні 
до водопровідної мережі. Запобігання зворотному перетіканню та пошкодженню шлангових комплектів (EN 61770:2009, 
EN 61770:2009/AC:2011, IDT)
	

ДСТУ EN 61851-23:2015 
(EN 61851-23:2014, IDT)
Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів постійного струму
	

ДСТУ EN 62094-1:2014
Індикаторні світлові пристрої для стаціонарного електроустатковання побутового та подібного призначення. Частина 1. Загальні вимоги 
(EN 62094-1:2003, EN 62094-1:2003/
A11:2003, IDT)
	

ДСТУ EN 62444:2014
Кабельні ущільнювачі для електричних установок (EN 62444:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 62626-1:2015 
(EN 62626-1:2014, IDT)
Низьковольтна захищена комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 1. Захищені роз’єднувачі поза сферою дії IEC 60947-3 
для забезпечення ізоляції під час ремонтних робіт і технічного обслуговування

2. Відновити дію змін до національних стандартів з 01 листопада 2019 року:


ДСТУ EN 61643-21:2001/
Зміна № 1:2015
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 21. Пристрої захисту 
від імпульсних перенапруг, підключені 
до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації. Вимоги до робочих характеристик та методи випробування 
(EN 61643-21:2001/А1:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 61643-21:2001/
Зміна № 2:2015
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 21. Пристрої захисту 
від імпульсних перенапруг, підключені 
до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації. Вимоги до робочих характеристик та методи випробування 
(EN 61643-21:2001/А2:2013, IDT)
3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор							         Ганна ЛІСІНА

