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Uppställning och skötsel av elektrisk provningsutrustning
Erection and operation of electrical test equipment

Som svensk standard gäller europastandarden EN 50191:2010. Den svenska standarden innehåller den
officiella svenska språkversionen av EN 50191:2010.

Nationellt förord
Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50191, utgåva 1, 2000, gäller ej fr o m 2013-10-01.
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SEK är Sveriges röst i standardiseringsarbetet inom elområdet
SEK Svensk Elstandard svarar för standardiseringen inom elområdet i
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standardisering. SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från
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kommittéer och stödjer svenska experters medverkan i internationella
och europeiska projekt.
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Förord
Denna europeiska standard är utarbetad av CENELEC BTTF 128-2, Erection and operation of electrical
test equipment. Den har varit föremål för formell röstning och fastställdes av CENELEC som EN 50191
den 1 oktober 2010.
Detta dokument ersätter EN 50191:2000.
De främsta ändringarna jämfört med EN 50191:2000 är följande (mindre ändringar har utelämnats):
– Uppdatering av de normativa hänvisningarna
– 3.12
– 4.1

elektriskt fackkunnig person (ändrad definition)
provningsinstallationens uppbyggnad har ändrats

– 4.2.1

elektrooptisk säkerhetsanordning har specificerats

– 4.3.5

fordringar på RCM har specificerats

– 4.7
– 5.2

tilläggsfordringarna vid användning av säkerhetsprovsond har flyttats
intervallet för repetition av anvisningarna specificerat till ett år.

Det kan vara möjligt att vissa delar av denna standard kan omfattas av patenträttigheter. CEN och
CENELEC ansvarar inte för att eventuella sådana patenträttigheter identifieras.

Följande datum fastställdes:
– senaste datum för överföring av EN
till nationell nivå genom utgivning av
en motsvarande nationell standard
eller genom ikraftsättning

(dop)

2011-10-01

– senaste datum för upphävande av
motstridig nationell standard

(dow)

2013-10-01
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Inledning
Under hänvisning till avsnitt 5 bör den som använder denna EN, utarbetad inom tillämpningsområdet för
Artikel 137 i EG-fördraget, vara medveten om att standarder inte har något formellt juridiskt samband med
sådana direktiv som kan ha utfärdats under fördragets Artikel 137. Därutöver kan nationella lagar och
förordningar innehålla strängare fordringar än minimifordringarna i ett direktiv som grundar sig på Artikel
137. Information om sambandet mellan sådan nationell lagstiftning som överför direktiv baserade på
Artikel 137 och denna EN kan ges i ett nationellt förord i den nationella standard som överför denna EN.

1

Omfattning

1.1
Denna standard är tillämplig på uppställning och skötsel av fasta eller tillfälliga installationer för
elektrisk provning.
1.2
Överensstämmelse med denna standard krävs inte i de fall beröring med spänningsförande delar
inte medför fara. Detta är fallet om ett eller flera av följande villkor uppfylls för den oskyddade spänningsförande delen:
a) Spänningen vid frekvenser över 500 Hz överstiger inte 25 V AC eller 60 V DC och fordringarna för
SELV och PELV enligt HD 60364.4.41 är uppfyllda.
b) Spänningen vid frekvenser upp till 500 Hz överstiger 25 V AC eller 60 V DC och den resulterande
strömmen genom en icke-induktiv resistans om 2 kΩ överstiger inte 3 mA AC (effektivvärde) eller
12 mA DC.
c) Vid frekvenser över 500 Hz ska nationellt fastlagda värden tillämpas för ström och spänning. Om
nationella fordringar saknas, kan fastlagda värden för tillåtna strömmar genom kroppen och tillåtna
beröringsspänningar hämtas från tabell A.1 i Bilaga A.
d) Urladdningsenergin överstiger inte 350 mJ.
ANM 1 – Även om överensstämmelse med denna standard inte krävs i det fall något av ovannämnda villkor är uppfyllt ska andra
tänkbara risker beaktas, t ex risken för brand och explosion, och lämpliga åtgärder vidtas för att undanröja dessa.
ANM 2 – Under hänvisning till avsnitt 1.2b) & 1.2 d): Värdena för den resulterande strömmen om 3 mA DC och urladdningsenergin
på 350 mJ överensstämmer med de värden för arbete med spänning som anges i EN 50110-1. Dessa värden överensstämmer
också med de värden som anges i IEC/TS 60479-1.

1.3
Denna standard omfattar inte matningen till installationer för elektrisk provning. Därvid gäller
standarderna i serien HD 60364 (för nominella spänningar upp till 1000 V) eller HD 637 (för nominella
spänningar överstigande 1 kV) för utförandet och EN 50110-1 för skötseln.
1.4
Där inga fordringar ges i denna standard gäller standarderna i serien HD 60364 (för nominella
spänningar upp till 1000 V) eller HD 637 (för nominella spänningar överstigande 1 kV) för utförandet av
installationer för elektrisk provning och EN 50110-1 för skötseln.

2

Normativa hänvisningar

Följande publikationer är nödvändiga vid tillämpningen av denna standard. Beträffande hänvisningar till
publikationer gäller den utgåva som anges nedan. Vid odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av
publikationen, inklusive eventuella tillägg.
EN ISO 13850:2008, Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper [ISO 13850:2006]
EN 574:1996 + A1:2008, Maskinsäkerhet – Tvåhandsmanöveranordningar – Funktionella aspekter –
Konstruktionsprinciper
EN 999, Maskinsäkerhet – Placering av skyddsanordningar med beaktande av hastigheter med vilka
kroppsdelar närmar sig riskområdet
EN 50110-1, Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar [SS-EN 50110-1]
EN 60529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning) [IEC 60529]
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EN 61140, Skydd mot elchock – Grundläggande principer för elinstallationer och elmateriel [IEC 61140]
EN 61219, Utrustning för arbete under spänning – Lansjordningsutrustningar [IEC 61219]
EN 61230, Arbete med spänning – Bärbar utrustning för jordning och för jordning och kortslutning
[IEC 61230]
EN 61310-1, Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 1: Synliga,
hörbara och förnimbara signaler [IEC 61310-1]
EN 61558 (serie), Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet IEC 61558 (serie)]
HD 60364 (serie), Electrical installations of buildings [IEC 60364 (serie) (ändrad)]
ANM –

(sv anm) Motsvaras i Sverige av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

HD 60364-4-41:2007 Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 41:
Protection against electric shock [IEC 60364-4-41 (ändrad)]
ANM –

(sv anm) Motsvaras i Sverige av kapitel 41 i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

HD 637, Power installations exceeding 1 kV
ANM –

(sv anm) Motsvaras i Sverige av SS 421 01 01.

IEC 60050-826, International electrotechnical vocabulary – Part 826: Electrical installations
ANM –

(sv anm) Ingår i Electropedia www.electropedia.org.
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