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Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av kommentaren

NK72 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende
norske begrep kan være «modus»e.l.

Endre «mode» til «modus» i hele normen

NK72 722.3.3 Te Tofase anvendes ikke i Norge Legg til:
VEILEDNING: Tofase tillates ikke brukt i
Norge (se figur 1A, 1B og 1C).

NK72 722.311 Te Egen kurs for 16A billading er for strengt
i private garasjer. F.eks. en 20A kurs bør
kunne  brukes  både  til  lys,  verktøy  og
lading i  en liten privat  garasje.  Dersom
man  har  god  nok  beskyttelse  mot
overstrøm burde dette ikke representere
noen fare.

Krev egne kurser kun for offentlige bygg
og næringsbygg.

NK72 722.443.1 Te Det norske kravet om overspenningsvern
i hovedfordeling er tilstrekkelig.

Slett merknaden

1



Kommentar
nummer

Hørings
-

instans

Avsnitt-
nummer

Under-
avsnitt/
Figur

Type 
kommentar
(Generell,
teknisk,

editoriell)

Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av kommentaren

NK72 722.543.01 Te Dette kravet virker veldig uklart. Kravet i 
EN61140 avsn. 7.5.2 er forsåvidt greit 
nok, men dette er vel stort sett krav som 
skal ivaretas av produktnormene. Første 
og andre avsnitt skaper særlig stor 
uklarhet. Vanlige PCer er ofte EMC-
beskyttet ved at metallkapslingen er 
koblet til PE-leder, og nettlederne er 
koblet kapasitivt til jord via små 
kondensatorer. Selve de elektroniske 
kretsene i PCen kan være koblet til 
kapslingen og dermed PE-leder. Det 
samme gjelder mye annen 
styreelektronikk. Alt dette tror jeg ikke gir 
noen strøm i PE-leder av betydning. Nå 
er dette kravet kanskje ikke ment å skulle
ramme denne typen løsninger, men 
begrepet «kontrollsignal i 
beskyttelsesleder» er såpass uforståelig 
at det byr på store problemer å tolke 
dette avsnittet. Det bør uansett ikke være
noe krav om galvanisk isolasjon mellom 
styreelektronikk og PE-leder da dette 
forhindrer bruk av vanlige PCer og 
tilsvarende system i tilknytning til slike 
anlegg. Det er forøvrig ikke forklart i 
merknaden om det er galvanisk skille 
mellom nettet og styreelektronikk som er 
ment, eller om det er galvanisk skille 
mellom PE-leder og styreelektronikk. 
Dersom systemer med styreelektronikk 
som tilfredsstiller gjeldende normer, og 
der styreelektronikken er direkte koblet til
nettet, gir problemer med støystrømmer i
PE-leder og nettledere, så må krav for å 
ivareta dette inn i produktnormene. Dette
må isåfall i første omgang tas opp med 
EMC-komiteene i IEC/CENELEC og 
løses av disse i samarbeid med 
produktnormkomiteene.

Slett avsn. 722.543.01
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NK72 823.1 Te Begrepet ELV-installasjoner er brukt.
Begrepet ELV omfatter SELV, PELV og
FELV.  FELV må i  stor  grad  behandles
som vanlig 230V installasjon. 

«ELV»  bør  byttes  ut  med  «SELV  eller
PELV».

NK72 823.1 Ed Når det gjelder «Elektriske installasjoner
i  boligen omfatter:»  så kan man gjerne
gjenta unntaket for SELV og PELV

alt  elektrisk  utstyr  (unntatt  SELV  og
PELV) som er montert i, og ......

NK72 823.421.01 Te Normen dekker bare nyanlegg Legg til:
VEILEDNING 3
Kravet  er  ikke  til  hinder  for  å  benytte
tidsbryter  eller  pluggbart  utstyr  mot
overoppheting  på  eksisterende  anlegg
der  det  ikke  er  fastmontert  utstyr  som
beskytter mot overoppheting.

NK72 823.423.01 Te Her brukes begrepet «varmeelementet i
en ovn». Varmeelementet er normalt ikke
berørbart,  slik  at  dette  ikke  gir  noen
mening. 
Forøvrig  så  er  dette  krav  som  normalt
dekkes opp av produktnormene,  slik  at
man bør vurdere om det er noe behov for
avsnittet i hele tatt.

Her bør  det  f.eks.  stå  «varmeavgivende
overflate på en elektrisk varmeovn»
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NK72 823.433.1 Te VEILEDNING 3
Denne  veiledningen  åpner  for
overbelastning av kurser der lederne er
fullstendig omsluttet av termisk isolasjon.

VEILEDNING 3
Erstatt teksten med følgende:
Dette vil også ivareta de situasjoner hvor 
ledningssystemet over en kortere avstand
(<80mm) blir fullstendig omsluttet av 
termisk isolasjon, unntatt for rør inn og ut 
av veggbokser, der rørene, som en 
hovedregel, uansett ikke skal tildekkes.  
Dersom man installerer ledere som blir 
tildekket av isolasjon over en lengre 
avstand enn 80mm, så kan man anvende
en korreksjonsfaktor på 0,5 i forhold til 
installasjonsmetode C i tabell 52B. 
Anvender man såkalte ekspanderende 
brannveggbokser som må være omsluttet
av termisk isolasjon, eller av andre 
grunner ønsker å legge termisk isolasjon 
rundt en veggboks, så kan man legge 
rørene i termisk isolasjon over en avstand
på inntil 200mm dersom man sørger for å
tilfredsstille kravet: I2≤1,2·IZ 
der I2 er høyeste prøvestrøm for 
kurssikringen og IZ er strømføringsevnen 
for ledere forlagt i termisk isolasjon 
beregnet som angitt ovenfor.
Avsn. B52.6 i den tekniske rapporten 
NEK-IEC61200-52:2013 gir  ytterligere 
informasjon og råd.

NK72 823.514.5.0
1

Ed 6. kulepunkt:
Her står det: plassering av ELV-
strømkilder (SELV/PELV)
(se kommentar til 823.1)

Bør erstattes med: plassering av SELV-
eller PELV-strømkilder
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NK72 823.52B.6 Tabell
52B-17

Te MERKNAD 2 kan være vanskelig å tolke
for kabel i rør

VEILEDNING (etter MERKNAD 2):
For kabel i rør (inst.metode A1 og A2) så 
er kabeldiameteren å forstå som 
rørdiameteren. Normalt bør man unngå 
nærføring i forbindelse med inst.metode 
A1 og A2. Man bør da passe på at rør inn
og ut av veggbokser har den angitte 
avstanden så snart man kommer et lite 
stykke vekk fra veggboksen. For rør ut av
sikringsskap gjelder det samme, men 
annen inst.metode enn A1 og A2 kan 
måtte anvendes der det er mange rør.

NK72 823.52B.6.1 a) Te Slisser man opp termisk isolasjon for å få
plass til rør så får man lavere 
strømføringsevne enn det tabellene 
angir.

VEILEDNING: Legging av rør i oppslisset 
termisk isolasjon bør unngås når man 
anvender installasjonsmetode A1 eller 
A2, da dette reduserer 
strømføringsevnen.
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NK72 823.55.01 Te Siden 1500W er  standard  størrelse,  så
bør  man  unngå  at  det  lanseres
varmtvannsberedere på 1490W.

Ellers så virker begrunnelsen for dette 
kravet å være svakt fundert. 
Stikkontakter fins i mange utførelser. 
Schuko-stikkontakter fins både med 
skruklemmer og med skrueløse klemmer
og med vesentlig varierende egenskaper
mellom de forskjellige typene. Det 
eksisterer også 25A og 32A 
stikkontakter. En god del skader skyldes 
også dårlig tilkoblede plugger (påsveiset 
e.l. tilkobling) og ikke stikkontakten. 
Enkelte skader kan kanskje også skyldes
svakt dimensjonerte ledere tildekket av 
termisk isolasjon inn til stikkontakten. 
Siden temperaturen i nærheten av 
varmtvannsberedere på kjøkken gjerne 
er noe høyere enn ellers, så vil man 
lettere få en kritisk situasjon. Forøvrig er 
RI2-tapet ved 2000W bare 30% av tapet 
ved 16A, slik at det virker pussig at en 
grense på 2000W ikke skal være grei 
nok.
Så lenge det ikke eksisterer noen samlet
oversikt  over  skader forårsaket av slike
stikkontakter  med  nødvendige
detaljopplysninger, så er det vanskelig å
ta stilling til kravet.
Det  bør  også  minnes  om  at  bruk  av
plugg  hindrer  mye  hobby-elektriker-
arbeid  når  varmtvannsberedere  skal
skiftes. Er berederen fast tilkoblet kreves
to elektriker-besøk.
DSB eller NEK kan gjerne utarbeide en
oversikt  over  hva  som  er
erfaringsgrunnlaget  så  langt  når  det
gjelder  varmtvannsberedere  og
stikkontakter.

Endre teksten til: 
Varmtvannsberedere med en merkeeffekt
som  overstiger  2000W  skal  være  fast
tilkoblet. 

VEILEDNING:
Det  anbefales  at  man  anvende  plugger
med skruklemmer på tilførselskabelen til
varmtvannsberedere,  ikke  plugger  med
ledning  der  lederne  er  påsveiset  eller
påloddet.

NK72
NK72
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NK72
NK72

Veiledning til utfylling av kolonner:

Kolonnebredde må ikke endres.
Kolonne "Kommentarnummer" fylles ut av NEK i forbindelse med sammenstilling av kommentarene.
Navn, helst forkortelse på høringsinstans fylles ut for hver kommentar. 
I feltet "avsnittsnummer" fylles ut avsnittsnummer i normen med eventuelt underpunkter. Eksemspel: 823.132.3.02
Feltet "underavsnitt/figur" benyttes dersom det er behov for å spesifise tekstavsnitt eller figurer som inngår i et avsnittsnummer. 
Type kommentar Generell (G), Teknisk (T), Editorliell (E). (G) benyttes for generelle kommentarer som ikke er knyttet til et spesielt avsnittsnummer. 
Siste kollonne er for normkomite NK64 som skal behandle alle høringskommentarene. Enten aksepteres kommentaren eller de akseptere ikke med begrunnelse.

NB! Kommentarer må vanligvis begrunnes for at de skal bli vurdert/tatt til følge av NK64. 
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