2

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 29 листопада 2019 р.
Київ
                № 383

Про прийняття та скасування 
національних стандартів, 
прийняття зміни до національного 
стандарту 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

ДСТУ EN 12309-2:2019 
(EN 12309-2:2000, IDT)
Прилади газові сорбційні для обігрівання 
та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 2. Вимоги щодо безпечності
— Вперше
	

ДСТУ EN 12309-3:2019 
(EN 12309-3:2014, IDT)
Прилади газові сорбційні для обігрівання 
та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 3. Умови випробувань
— Вперше
	

ДСТУ EN 12309-4:2019 
(EN 12309-4:2014, IDT)
Прилади газові сорбційні для обігрівання 
та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 4. Методи випробувань
— Вперше
	

ДСТУ EN 12309-6:2019 
(EN 12309-6:2014, IDT)
Прилади газові сорбційні для обігрівання 
та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 6. Розрахунок сезонних експлуатаційних показників
— Вперше
	

ДСТУ EN 12975-2:2019  
(EN 12975-2:2006, IDT)
Установки сонячні термічні та їхні складники. Сонячні колектори. Частина 2. Методи випробувань
— Вперше
	

ДСТУ EN 12977-2:2019  
(EN 12977-2:2018, IDT)
Системи теплові сонячні та їхні складники. Системи, виготовлені на замовлення. 
Частина 2. Методи випробування сонячних водонагрівачів і комбінованих систем
— На заміну ДСТУ ENV 12977-2:2010 
	

ДСТУ EN 12977-3:2019  
(EN 12977-3:2012, IDT)
Системи теплові сонячні та їхні складники. Системи, виготовлені на замовлення. 
Частина 3. Методи експлуатаційних випробувань накопичувачів сонячних водонагрівачів
— Вперше
	

ДСТУ EN 12977-3:2019 
(EN 12977-3:2018, IDT)
Системи теплові сонячні та їхні складники. Системи, виготовлені на замовлення. Частина 3. Методи експлуатаційних випробувань накопичувачів сонячних водонагрівачів
— Вперше
	

ДСТУ EN 13136:2019 
(EN 13136:2013 + A1:2018, IDT)
Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку
— Вперше
	

ДСТУ EN 14511-2:2019 
(EN 14511-2:2018, IDT)
Кондиціонери, агретовані оходжувачі рідини 
та теплові насоси для обігрівання 
й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 2. Умови випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14511-3:2019 
(EN 14511-3:2013, IDT)
Кондиціонери, агретовані оходжувачі рідини 
та теплові насоси для обігрівання 
й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 3. Методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14511-3:2019
(EN 14511-3:2018, IDT)
Кондиціонери, агретовані оходжувачі рідини 
та теплові насоси для обігрівання 
й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 3. Методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14825:2019 
(EN 14825:2018, IDT)
Кондиціонери, рідинні охолоджувальні агрегати 
та теплові насоси з електричними компресорами для опалення й охолодження приміщень. Випробування та оцінювання в умовах роботи 
за часткових навантажень і розрахунок сезонної продуктивності
— Вперше
	

ДСТУ EN 16147:2019 
(EN 16147:2011, IDT)
Теплові насоси з компресором з електричним приводом. Випробування, номінальні значення робочих параметрів і вимоги до маркування побутових установок для нагрівання води
— Вперше
	

ДСТУ EN 50465:2019 
(EN 50465:2015, IDT)
Прилади газові. Прилади газового опалення 
на паливних батареях з номінальною підведеною теплотою яка менша 
або дорівнює 70 кВт
— Вперше
	

ДСТУ EN 61010-2-040:2019 
(EN 61010-2-040:2015, IDT; 
IEC 61010-2-040:2015, IDT)
Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-040. Додаткові вимоги 
до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, 
застосовуваних для оброблення медичних матеріалів
— Вперше
	

ДСТУ EN IEC 62282-5-100:2019 
(EN IEC 62282-5-100:2018, IDT; 
IEC 62282-5-100:2018, IDT)
Технології паливних елементів. Частина 5-100. Портативні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 9806:2019 
(EN ISO 9806:2017, IDT; 
ISO 9806:2017, IDT)
Енергія сонячна. Сонячні теплові колектори. Методи випробувань
— Вперше

2. Прийняти зміну до національного стандарту, гармонізованого з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

1.
ДСТУ EN 61010-1:2014/
Зміна № 1:2019 
(EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; 
IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD)
Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги




3. Скасувати чинність національного стандарту з 01 січня 2021 року:


ДСТУ ENV 12977-2:2010
Системи теплові сонячні та їхні складники. Виготовлені на замовлення системи. Частина 2. Методи випробування (ENV 12977-2:2001)

4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор					                                    Ганна ЛІСІНА

