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 НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 21 листопада 2019 р.
Київ
                № 369


Про відновлення дії національних стандартів, 
відновлення дії зміни до національного стандарту 



Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію національних стандартів з 01 грудня 2019 року:

	

ДСТУ EN 50490:2014
Електроустановки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги 
для управління аеронавігаційного наземного освітлення і систем моніторингу. Елементи 
для селекторних перемикачів і управління окремих ламп (EN 50490:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 50512:2014
Електричні установки для освітлення і аварійної сигналізації аеродромів. Сучасна система візуального управління стикування 
з телескопічним трапом (EN 50512:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 55015:2014
Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального 
й аналогічного обладнання (EN 55015:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 55024:2014
Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми та методи вимірювання 
(EN 55024:2010, DT)
	

ДСТУ EN 55103-2:2014
Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо-, відео- й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 2. Несприйнятливість 
(EN 55103-2:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 61557-12:2014
Техніка безпеки при експлуатації електричних розподільних низьковольтних систем до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устаткування для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 12. Прилади для вимірювання та моніторінгу робочих характеристик (EN 61557-12:2008, IDT) 

2. Відновити дію зміни до національного стандарту з 01 грудня 2019 року:


ДСТУ EN 55024:2014/
Зміна № 1:2016 
(EN 55024:2010/
А1:2015, IDT)
Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми та методи вимірювання
3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. 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

