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Standarder underlättar utvecklingen och höjer elsäkerheten
Det finns många fördelar med att ha gemensamma tekniska regler
för bl a mätning, säkerhet och provning och för utförande, skötsel och
dokumentation av elprodukter och elanläggningar.
Genom att utforma sådana standarder blir säkerhetsfordringar tydliga
och utvecklingskostnaderna rimliga samtidigt som marknadens acceptans
för produkten eller tjänsten ökar.
Många standarder inom elområdet beskriver tekniska lösningar och
metoder som åstadkommer den elsäkerhet som föreskrivs av svenska
myndigheter och av EU.

SEK är Sveriges röst i standardiseringsarbetet inom elområdet
SEK Svensk Elstandard svarar för standardiseringen inom elområdet i
Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk
standardisering. SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från
svenska myndigheter, företag och organisationer som vill medverka till och
påverka utformningen av tekniska regler inom elektrotekniken.
SEK samordnar svenska intressenters medverkan i SEKs tekniska
kommittéer och stödjer svenska experters medverkan i internationella
och europeiska projekt.

Stora delar av arbetet sker internationellt
Utformningen av standarder sker i allt väsentligt i internationellt och
europeiskt samarbete. SEK är svensk nationalkommitté av International
Electrotechnical Commission (IEC) och Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique (CENELEC).
Standardiseringsarbetet inom SEK är organiserat i referensgrupper
bestående av ett antal tekniska kommittéer som speglar hur arbetet inom
IEC och CENELEC är organiserat.
Arbetet i de tekniska kommittéerna är öppet för alla svenska
organisationer, företag, institutioner, myndigheter och statliga verk. Den
årliga avgiften för deltagandet och intäkter från försäljning finansierar SEKs
standardiseringsverksamhet och medlemsavgift till IEC och CENELEC.

Var med och påverka!
Den som deltar i SEKs tekniska kommittéarbete har möjlighet att
påverka framtida standarder och får tidig tillgång till information och
dokumentation om utvecklingen inom sitt teknikområde. Arbetet och
kontakterna med kollegor, kunder och konkurrenter kan gynnsamt
påverka enskilda företags affärsutveckling och bidrar till deltagarnas egen
kompetensutveckling.
Du som vill dra nytta av dessa möjligheter är välkommen att kontakta
SEKs kansli för mer information.
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Foreword
Report R023-001:1995 was prepared by the Technical Committee CENELEC TC 23E, Circuit breakers
and similar devices for household and similar applications. It has been drawn up on the basis of the
th
th
th
decisions taken by TC 23E at their 9 meeting on 8 and 9 November 1994, where the document
CLC/TC23E(Sec)38 and the relevant comments of the National Committees were examined.
This Report was approved by CENELEC on 1995-03-06.
Following BT decision D124/C048 and TC 23E advice, an updated version of R023-001:1995 was
circulated for voting for conversion into a Technical Report in accordance with the Internal Regulations,
Part 2, Subclause 11.4.3.3 and was approved by CENELEC as CLC/TR 50473 on 2006-01-21.
This Technical Report supersedes R023-001:1995.
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1 Scope
The purpose of this report is to give recommendations of the co-ordination of dimensions between
enclosures and built-in devices for rail fixing for household or similar installations by listing the principal
overall and related mounting dimensions, the rated current of a single device not exceeding 125 A.
Examples of these devices are: MCBs, RCDs switches, fuse-systems, indicating lamps, relays, socketoutlets, timing switches, etc.
Compliance with this document does not preclude the need for compliance with other relevant
specifications.
This document needs not apply to type tested and partially type tested assemblies which are covered by
other specifications. The means of fixing envisaged in this document are mounting rails. Other possible
means of fixing may be used but are not covered by these recommendations.
NOTE The only criterion chosen in this document for co-ordination of dimensions has been the geometry of the devices. When
selecting the enclosure, other criteria should be taken into account, e.g. the rated current of the devices.

2 Normative references
EN 60715:2001, Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails
for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations (IEC 60715:1981 +
A1:1995)
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