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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 15 липня 2019 р
Київ
                № 207

Про відновлення дії 
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 18 липня 2019 року:

	

ДСТУ EN 50065-1:2014
Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот 
і електромагнітні збурення (EN 50065-1:2011, IDT)
	

ДСТУ EN 50083-2:2014
Кабельні мережі для телевізійних і звукових сигналів та інтерактивних служб. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання 
(EN 50083-2:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 50130-4:2014
Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення 
та суспільну небезпеку (EN 50130-4:2011, 
EN 50130-4:2011/A1:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 50491-5-1:2014
Основні вимоги до електронних систем житлових 
і громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-1. 
Вимоги електромагнітної сумісності, умови 
та схеми проведення випробування 
(EN 50491-5-1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 50491-5-2:2014
Основні вимоги до електронних систем житлових 
та громадських будвель (HBES) і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-2. Вимоги електромагнітної сумісності 
для HBES/BACS, використовуваних в цивільному, комерційному оточенні та легкій промисловості 
(EN 50491-5-2:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 50491-5-3:2014
Основні вимоги до електронних систем житлових 
і громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-1. 
Вимоги електромагнітної сумісності, умови 
до HBES/BACS, використовуваних 
в промисловості (EN 50491-5-3:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 50498:2014
Електромагнітна сумісність. Стандарт на асортимент продукції для післяпродажного електронного устаткування в автомобілях (EN 50498:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 50561-1:2014
Апарати для зв’язку по низьковольтній ЛЕП, 
які використовуються в установках з низькою напругою. Характеристики радіоперешкод. Обмеження і методи вимірювання.Частина 1. Пристрій для використання в домашніх умовах 
(EN 50561-1:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 60255-26:2014
Реле вимірювальні і захисне обладнання. 
Частина 26. Вимоги електромагнітної сумісності 
(EN 60255-26:2013, EN 60255-26:2013/AC:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 60730-2-8:2014
Регулятори автоматичні електричні побутової 
та аналогічної призначеності. Частина 2-8. Додаткові вимоги до гідравлічних електроклапанів, охоплюючи вимоги до механічних характеристик 
(EN 60730-2-8:2002, EN 60730-2-8:2002/A1:2003, IDT)
	

ДСТУ EN 60730-2-14:2014
Регулятори електричні автоматичні побутового 
та аналогічного призначення. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів 
(EN 60730-2-14:1997, EN 60730-2-14:1997/
A1:2001, EN 60730-2-14:1997/A11:2005, 
EN 60730-2-14:1997/A2:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 60730-2-15:2014
Регулятори автоматичні електричні побутової 
та аналогічної призначеності. Частина 2-15. Додаткові вимоги до автоматичних електричних пристроїв керування, чутливих до повітряного потоку, водного потоку та рівня води 
(EN 60730-2-15:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 61131-2:2014
Контроллери з програмним управлінням. 
Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 61131-2:2007, IDT)
	

ДСТУ EN 61326-2-1:2014
Електрообладнання для вимірювання, контролю 
та лабораторного використання. Вимоги ЕМС. Частина 2-1. Додаткові вимоги. Схема проведення впробовувань, умови експлуатації та робочі характеристики вимірювального обладнання 
для незахищених додатків ЕМС 
(EN 61326-2-1:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 61326-2-2:2014
Електрообладнання для виміру, управління 
і лабораторного використання. Вимоги 
до електромагнітної сумісності. Частина 2-2. Вимоги. Конфігурації випробувань, робочі умови та критерії для робочих характеристик переносного випробувального, вимірювального і контрольно-вимірювального обладнання, що використовується 
в низьковольтних розподільчих системах 
(EN 61326-2-2:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 61326-2-3:2014
Електрообладнання для вимірювання, управління 
і лабораторного використання. Вимоги 
до електромагнітної сумісності. Частина 2-3. Спеціальні вимоги. Схема проведення випробувань, експлуатаційні умови, робочі характеристики 
для датчиків з вмонтованим чи віддаленим формуванням сигналу ( EN 61326-2-3:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 61326-2-4:2014
Електрообладнання для вимірювання, управління 
і лабораторного використання. Вимоги 
до електромагнітної сумісності. Частина 2-4. Спеціальні вимоги. Схема проведення випробувань, експлуатаційні умови, робочі характеристики 
для приладу контролю ізоляції згідно IEC 61557-8 
і обладнання для виявлення місця пошкодження ізоляції згідно ІЕС 61557-9 (EN 61326-2-4:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 61326-2-5:2014
Електрообладнання для вимірювання, управління 
і лабораторного використання. Вимоги 
до електромагнітної сумісності. Частина 2-5. Спеціальні вимоги. Схема проведення випробувань, експлуатаційні умови, робочі характеристики 
для польового обладнання з інтерфейсами шини згідно з IEC 61784-1 (EN 61326-2-5:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 61547:2014
Обладнання для загального освітлення. Електромагнітна сумісність. Вимоги 
до завадозахищеності (EN 61547:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 62026-1:2014
Апаратура комутаційна низьковольтна 
та апаратура керування. Інтерфейси між пристроєм 
та контролером. Частина 1. Загальні правила 
(EN 62026-1:2007, IDT)
	

ДСТУ EN 62052-21:2014
Устаткування для вимірювання енергоспоживання (змінний струм). Загальні вимоги, випробування 
та умови випробувань. Частина 21. Устаткування 
для установки тарифів і регулювання навантаження 
(EN 62052-21:2004, IDT)
	

ДСТУ EN 62054-21:2014
Вимірювання енергоспоживання (змінний струм). Установка тарифів і регулювання навантаження. Частина 21. Спеціальні вимоги до вимикачів 
з годинниковим механізмом (EN 62054-21:2004, IDT)
	

ДСТУ EN 62310-2:2014
Статичні системи передавання. Частина 2. 
Вимоги до електромагнітної сумісності 
(EN 62310-2:2007, IDT)
	

ДСТУ EN 62586-1:2015 
(EN 62586-1:2014, IDT)
Вимірювання якості електроенергії в системах електропостачання. Частина 1. Прилади 
для вимірювання параметрів якості електроенергії 

	

ДСТУ EN 62606:2014
Пристрої виявлення короткого замикання через дугу. Загальні вимоги (EN 62606:2013, IDT)

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор							        Ганна ЛІСІНА

