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PN-EN 50386 

      EN 50386  

Izolatory przepustowe na napięcia do 1 kV oraz prądy od 250 A do 5 
kA, do transformatorów napełnionych cieczą  

PN-EN 60137 

     IEC 60137 
Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1000 kV (oryg.) 

PN-EN 60168 

     IEC 60168 

Badania izolatorów wsporczych wnętrzowych i napowietrznych 
ceramicznych lub szklanych do sieci o znamionowym napięciu powyżej 
1000 V 

PN-IEC 60273 

      IEC 60273 

Właściwości wnętrzowych i napowietrznych izolatorów wsporczych do 
sieci o znamionowym napięciu powyżej 1000 V. 

PN-EN 60305 

     IEC 60305 

Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 
kV -- Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- 
Właściwości izolatorów kołpakowych  

PN-EN 60383-1 

     IEC 60383-1 

Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 
kV. Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu 
przemiennego. Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników. 

PN-IEC 383-2 

  IEC 60383-2 

Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 
1000 V. Łańcuchy izolatorów i łańcuchy izolatorów z osprzętem do sieci 
prądu przemiennego. Definicje, metody badań i kryteria odbioru 

PN-EN 60433 

     IEC 60433 

Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 
kV. Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego. Właściwości 
izolatorów długopniowych  

PN-EN 60660 

     IEC 60660 

Badania izolatorów wsporczych wnętrzowych z tworzyw organicznych 
do układów na znamionowe napięcie powyżej 1 kV i poniżej 300 kV 

(oryg.) 

PN-IEC 60720 

      IEC 60720 
Właściwości wsporczych izolatorów liniowych 

PN-EN 61109 

     IEC 61109 

Izolatory kompozytowe do linii napowietrznych prądu przemiennego o 
znamionowym napięciu powyżej 1000 V. Definicje, metody badań i 
kryteria odbioru 

PN-EN 61466-1 

     IEC 61466-1 

Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o 
znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Znormalizowane klasy 
wytrzymałości i rodzaje złączy  

PN-EN 61466-2 

      IEC 61466-2 

Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o 
znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Część 2: Wymiary 
i właściwości elektryczne 

PN-EN 61467 

     IEC 61467 

Izolatory do linii napowietrznych -- Łańcuchy izolatorów i łańcuchy 
izolatorów z osprzętem do linii o znamionowym napięciu powyżej 1 000 
V -- Próby łukiem prądu przemiennego (oryg.) 

PN-EN 61952 

     IEC 61952 

Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory 
liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 
1 kV (oryg.) 

PN-EN 62155 

     IEC 62155 

Ceramiczne i szklane izolatory osłonowe do urządzeń elektrycznych na 
znamionowe napięcia powyżej 1000 V 
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PN-EN 62217 

     IEC 62217 

Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe do sieci o 
znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Ogólne definicje, metody 
badań i kryteria odbioru 

PN-EN 62231 

     IEC 62231 

Kompozytowe stacyjne izolatory wsporcze na napięcia przemienne od 
powyżej 1000 V do 245 kV – Definicje, metody badań i kryteria oceny  

PN-EN 62231-1 

     IEC 62231-1 

Kompozytowe stacyjne izolatory wsporcze na napięcia przemienne od 
powyżej 1000 V do 245 kV -- Część 1: Wymiary oraz właściwości 
mechaniczne i elektryczne 
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PN-E-05163 

IEC TR 61641 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte -- 
Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 
powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 

 

PN-EN 50274 

      EN 50274 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 

 

PN-EN 60947-1 
     IEC 60947-1 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 
1: Postanowienia ogólne 

 

PN-EN 60947-2 
     IEC 60947-2 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 
2: Wyłączniki 

 

PN-EN 60947-3 
     IEC 60947-3 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 
3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy 
łączników z bezpiecznikami topikowymi 

 

PN-EN 60947-7-1 

     IEC 60947-7-1 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 
7-1: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe do 
przewodów miedzianych 

 

PN-EN 60947-7-2 

     IEC 60947-7-2 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 
7-2: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe przewodu 
ochronnego do przewodów miedzianych 

 

PN-EN 60947-7-3 

     IEC 60947-7-3 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 
7-3: Wyposażenie pomocnicze -- Wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych z 
bezpiecznikami 

 

PN-EN 61439-1 

     IEC 61439-1 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

 

PN-EN 61439-2 

     IEC 61439-2 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

 

PN-EN 61439-3 
     IEC 61439-3 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: 
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez 
osoby postronne (DBO) 

 

PN-EN 61439-4 
     IEC 61439-4 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: 
Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 
instalowania na placu budowy (ACS) 

 

PN-EN 61439-5 
     IEC 61439-5 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: 
Zestawy do dystrybucji mocy  
w sieciach publicznych 

 

PN-EN 61439-6 
     IEC 61439-6 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: 
Systemy przewodów szynowych 

 

PN-EN 62271-1 

     IEC 62271-1 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne 

 

PN-EN 62271-100 
     IEC 62271-100 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia 
prądu przemiennego 
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*) Z wyłączeniem: 

 
 

• napowietrznych odłączników i uziemników w zakresie do 24 kV, 400 A 

• Napowietrzne rozłączniki z komorami labiryntowymi i próżniowymi do 24 kV, 400 A 
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PN-EN 62271-102 
     IEC 62271-102 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 102: Odłączniki  
i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego 

PN-EN 62271-103 

     IEC 62271-103 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie 

PN-EN 62271-105 
     IEC 62271-105 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 105: Kombinacje bezpiecznika prądu 
przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie 

PN-EN 62271-107 

     IEC 62271-107 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 107: Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe 
prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż  
1 kV do 52 kV włącznie 

PN-EN 62271-108 

     IEC 62271-108 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia 
prądu przemiennego na napięcia znamionowe 72,5 kV i wyższe 

IEC 62271-111/  
IEEE 37.60 

High-voltage switchgear and controlgear – Part 111: Automatic circuit 
reclosers and fault interrupters for alternating current systems up to 
38 kV 

PN-EN 62271-200 
     IEC 62271-200 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego 
w osłonach metalowych na napięcie znamionowe  
powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

PN-EN 62271-201 

     IEC 62271-201 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 201: Rozdzielnice prądu przemiennego w 
osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 
52 kV włącznie 

PN-EN 62271-202 
     IEC 62271-202 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane 
wysokiego napięcia na niskie napięcie 

PN-EN 62271-203 

     IEC 62271-203 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice  
z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 
wyższe niż 52 kV 

PN-EN 62271-205 

     IEC 62271-205 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza  
i sterownicza -- Część 205: Kompaktowe zestawy aparatury 
rozdzielczej na napięcie znamionowe powyżej 52 kV 

PN-EN 62208 
     IEC 62208 

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- 
Wymagania ogólne 

ANSI/IEEE C37.23TM-2015 
 

Standard for metal-enclosed bus  

Koniec załącznika 


