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Титульний аркуш

Доповнити кодом ДКПП згідно з ДК 016:2010: "ДКПП 27.12.22". Зміну внести

введенням нових даних.

Вилучити "ДКПП 31.20.2". Зміну внести зафарбуванням білим кольором.

"Чинні до 12.05.2018" замінити на "Без обмеження строку чинності".  Зміну

внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Аркуш 4

Викласти абзац третій в новій редакції:

"Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п’ять

років  після  надання  їм  чинності  чи  останнього  перевіряння,  якщо  не  виникає

потреби  перевіряти  їх  раніше  у  разі  прийняття  нормативно  –  правових  актів,

відповідних  національних  (міждержавних)  стандартів  та  інших  нормативних

документів,  якими  регламентовано  інші  вимоги  ніж  ті,  що  встановлені  у  цих
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технічних умовах.".  Зміну внести  зафарбуванням білим кольором та  введенням

нових даних.

Останній абзац викласти в новій редакції:

"Ці  технічні  умови  придатні  цілей  сертифікації  або  для  підтвердження

відповідності  вимогам  чинних  технічних  регламентів".  Зміну  внести

зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Аркуш 5

Пункт 1.1 викласти в новій редакції:

"1.1 Пристрої повинні відповідати вимогам ДСТУ ІЄС 60439-1, ГОСТ 19734,

"Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання", затвердженого

Постановою Кабінету міністрів  України №1149 від  29.10.2009 року, ІЕС 60439-3

(СЕІ 60439-3)1) [1], цих технічних умов та комплекту конструкторської документації

(далі  за  текстом - КД)  згідно  специфікації  ПЕ-00.00.000,  що  затверджена  у

встановленому  порядку.".  Зміну  внести  зафарбуванням  білим  кольором  та

введенням нових даних.

Аркуш 12

Пункт 1.4.1.2: Замінити  посилання  "ГОСТ 16523"  на  посилання

"ДСТУ 2834 (ГОСТ 16523).".  Зміну  внести  зафарбуванням  білим  кольором  та

введенням нових даних.

Аркуш 17

Пункт 1.7.1: Замінити  посилання "ГОСТ 12969"  на посилання "ДСТУ 7232".

Зміну внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Пункт 1.7.2, перелік змісту маркування: 

Замінити  "товарний  знак"  на  "знак  для  товарів  і  послуг";  Зміну  внести

зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Доповнити перелік змісту маркування рядком:
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"- національний  знак  відповідності  (при  наявності  повноважень  для  його

нанесення).". Зміну внести дописуванням.

Аркуш 18

Ввести пункт 1.7.4 наступного змісту:

"1.7.4 Маркування повинно виконуватись:

- при введенні в цивільний обіг в Україні - державною мовою України або

державною мовою України та додатково на одній або декількох інших мовах;

- при  постачанні  на  експорт  відповідно  до  вимог  зазначених  в  договорі

(контракті).". Зміну внести дописуванням.

Аркуш 19

Пункт 2.1: Замінити  посилання  "СН 245"  на  посилання "ДСП 173".  Зміну

внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Пункт 2.2: Замінити посилання "СП 1042"  на  посилання "СП 1042

(ДНАОП 0.03-1.07)";  замінити  посилання  "ГОСТ 12.1.012"  на  посилання

"ДСТУ ГОСТ 12.1.012". Зміну внести дописуванням.

Пункт 2.3: Замінити посилання "ГОСТ 12.1.019" на посилання "ДСТУ 7237".

Зміну внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Замінити посилання "ГОСТ 12.2.061"  на посилання "ДСТУ ГОСТ 12.2.061".

Зміну внести дописуванням.

Пункт 2.4: Замінити посилання "ГОСТ 12.4.021"  на  посилання

"ДСТУ Б А.3.2-12";  замінити  посилання "СНиП 2.04.05"  на  посилання

"ДБН В.2.5-67". Зміну внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових

даних.

Пункт 2.9: Замінити посилання "ГОСТ 2874"  на  посилання

"ДCанПіН 2.2.4-171". Зміну внести зафарбуванням білим кольором та введенням

нових даних.
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Аркуш 20

Пункт 2.10: Замінити  посилання  "ГОСТ 12.4.011"  на  посилання

"ДСТУ 7239".  Зміну внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових

даних.

Пункт 2.12: Замінити  посилання  "СНиП 2.09.04"  на  посилання

"ДБН В.2.2-28". Зміну внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових

даних.

Пункт 2.13: Замінити  посилання "наказу МОЗ України №382 від 31.12.97 р."

на посилання "ГН 3.3.5-8-6.6.1".  Зміну внести зафарбуванням білим кольором та

введенням нових даних.

Пункт 2.14 викласти в новій редакції:

"2.14 Первинні  та  періодичні  медичні  огляди  необхідно  проводити  у

відповідності  з  "Порядком  проведення  медичних  оглядів  працівників  певних

категорій",  що затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007 року.".

Зміну внести зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Аркуш 23

Пункт 3.4.4 викласти в новій редакції:

"3.4.4 При приймально-здавальних випробуваннях партія пристроїв підлягає

суцільному контролю, крім випробувань 19 таблиця 10. Випробування 19 таблиця

10 проводять на вибірці 10 % від обсягу партії, яку формують  методом відбору

простої  випадкової  вибірки  згідно  з  ДСТУ ISO 2859-1.".  Зміну  внести

зафарбуванням білим кольором та введенням нових даних.

Аркуш 31

Пункт 4.38.2: Замінити  посилання  "РД 50-204"  на  посилання

"СОУ Н МПП 21.020-118".  Зміну  внести  зафарбуванням  білим  кольором  та

введенням нових даних. 
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Додаток А

Вилучити наступні документи, на які є посилання в технічних умовах:

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. 
Общие требования

2.2

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие 
требования и номенклатура видов 
защиты

2.3

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности к рабочим 
местам

2.3

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты. Общие требования

2.10

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. 
Общие требования

2.4

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. 
Технические требования

1.7.1

ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из 
углеродистой стали качественной и 
обыкновенного качества общего 
назначения. Технические условия

1.4.1.2

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. 
Методы случайного отбора выборок 
штучной продукции

3.4.4

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством

2.9

РД 50-204-87 Надежность в технике. Сбор и 
обработка информации надежности 
изделий в эксплуатации. Основные 
положения

4.38.2

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование

2.4

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые 
здания

2.12
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СН 245-71 Санитарные нормы проектирования 
промышленных предприятий

2.1

СН 1042-73 Организация технологических 
процессов и гигиенические 
требования к производственному 
оборудованию

2.2

Наказ  МОЗ України  №382
від 31.12.97 р.

Гігієнічна класифікація праці за 
показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого 
середовища, важкості та 
напруженості трудового процесу

2.13

Наказ МОЗ України № 280 
від 23.07.2002р.

Про затвердження Переліку 
протипоказань для роботи за 
професіями, визначеними в Переліку
професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають 
обов'язковим профілактичним 
медичним оглядам

2.14

Зміну внести зафарбуванням білим кольором.

Доповнити наступними нормативними документами:

ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-
97)

Прокат тонколистовий з вуглецевої
сталі якісної та звичайної якості 
загального призначення. Технічні 
умови

1.4.1.2

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні 
умови

1.7.1

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. 
Електробезпека. Загальні вимоги 
та номенклатура видів захисту

2.3

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. 
Засоби індивідуального захисту. 
Загальні вимоги та класифікація

2.10

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. 
Загальні вимоги

2.4
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ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная 
безопасность. Общие требования

2.2

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие 
требования безопасности к 
рабочим местам

2.3

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. 
Вибірковий контроль за 
альтернативною ознакою. 
Частина 1. Плани вибіркового 
контролю, визначені приймальним
рівнем якості для послідовного 
контролю партій (ISO 2859-1:1999,
IDT)

3.4.4

СОУ Н МПП 21.020-118:2009 Надійність техніки. Збір та 
обробка інформації про надійність
виробів в експлуатації. Основні 
положення

4.38.2

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки 
адміністративного та побутового 
призначення. 

2.12

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та 
кондиціонування

2.4

ДCанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та 
правила "Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для 
споживання людиною"

2.9

ДСП 173-96 Державні санітарні правила 
планування та забудови населених
пунктів

2.1

СП 1042-73 
(ДНАОП 0.03-1.07-73)

Организация технологических 
процессов и гигиенические 
требования к производственному 
оборудованию

2.2
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ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 Гігієнічна класифікація праці за 
показниками шкідливості та 
небезпечності факторів 
виробничого середовища, 
важкості та напруженості 
трудового процесу

2.13

"Порядок проведення медичних 
оглядів працівників певних 
категорій", затверджений наказом 
МОЗ України № 246 від 
21.05.2007 р.

2.14

"Технічний регламент 
низьковольтного електричного 
обладнання", затверджений 
Постановою Кабінету міністрів 
України №1149 від 
29.10.2009 року

1.1

Зміну внести дописуванням.
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