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FORORD 

NEK 410-2: 2009  er en samling av et utvalg av de internasjonale normene i IEC 60092-serien 
og andre tilknyttede publikasjoner utarbeidet av Technical Committee No.18 Electrical 
installations of ships and of mobile and fixed offshore units.  

Denne norske utgaven, inneholder de mest sentrale normene i serien med meningstro 
oversettelse samt andre relevante tilleggsnormer som kun er utgitt i original engelsk 
språkdrakt. 

Utarbeidet og vedtatt av Norsk Elektroteknisk Komite etter vedtak i NEK NK18   

NEK 410-2 skiller seg fra NEK 410-1, ved at den inneholder normene for spesielle skipstyper 
samt informasjon om løsninger for strøm syning til skip i havn. 

Disse normene  vil ikke komme i den nye serien av maritime elektriske standarder som er 
under omstrukturering i IEC TC18 som er planlagt etter neste revisjon å bli utgitt i en 
konsolidert utgave, i løpet av 2-3 år. 

  
NEK 410-2 omhandler spesielle skipsapplikasjoner. Noen av disse normene er oversatt og er 
også få kjøpt som enkeltstandarder fra Standard Online eller fra andre  abonnenter.  

IEC TC18 har liaison og faglig utveksling med International Maritime Organization (IMO), og 
de internasjonale normene fra TC 18 utgjør en del av et praktisk regelverk for tolkning og 
utdypning av bestemmelsene i The International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS), vedrørende krav til det elektriske anlegget om bord. Både klasseselskap og 
nasjonale myndigheter baserer normalt sine krav til elektriske anlegg om bord i skip på denne 
normserien.  

De normative referanser det er henvist til i normen (produkt normer og andre grunnleggende 
IEC normer rundt systemkrav, f.eks EMC ) som ikke inngår i samlingen, finnes å kjøpe 
separat hos Standard online. 

De normative referansene ligger under hver enkelt norm, der de finnes i originaldokumentet. 
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1 Omfang 

Denne delen av NEK 410 gjelder de karakteristike egenskapene til elektriske og 
elektrohydrauliske styremaskiner for bruk om bord i skip. 

 

Avsnitt 1 - Definisjoner 

2 Definisjoner 

2.1 Hovedstyremaskin 

Maskineriet, styreinnretningene for ror, effektenhetene for styremaskin, hjelpeutstyr og 
innretninger for å tilføre rorstokken moment (f.eks. rorkult eller kvadrant) som er nødvendig 
for å utføre bevegelsen av roret for å styre skipet  under normale driftsforhold. 

2.2 Hjelpestyremaskin 

Utstyret, som ikke er noen del av hovedstyremaskinen, og som er nødvendig for å styre skipet 
i tilfelle svikt i hovedstyremaskinen. Dette inkluderer ikke rorkulten, kvadranten eller 
komponenter som tjener samme formål. 

2.3 Elektrisk styremaskin 

En effektdrevet styremaskin hvor en elektrisk motor tilfører rorstammen moment bare ved 
hjelp av mekaniske midler. 

2.4 Elektrohydraulisk styremaskin 

En effektdrevet styremaskin hvor en hydraulisk pumpe, drevet av en elektrisk motor, tilfører 
rorstammen moment ved hjelp av hydrauliske og mekaniske midler. 

2.5 Effektenhet for styremaskin 
 a) Når det gjelder elektrisk styremaskin, menes det elektrisk motor med tilhørende 

elektrisk utstyr. 
 b) Når det gjelder elektrohydraulisk styremaskin, menes det en elektrisk motor med 

tilhørende elektrisk utstyr og tilkoblet pumpe.  

2.6 Kontrollsystem for styremaskin 

Med dette menes det utstyret som overfører ordrer fra broen til styremaskinens effektenheter. 
Styremaskinens kontrollsystemer omfatter sendere, mottakere, hydrauliske kontrollpumper og 
tilhørende motorer, motor kontrollere, rørsystem og kabler etc. 

 




