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U19 INTERFERENŢE RADIO, CEM 
 
EN 55011:2016/prA2:2018 (fragment 3) 
Echipamente industriale, ştiinţifice şi medicale. Caracteristici 
de perturbaţii de radiofrecvenţă. Limite şi metode de 
măsurare 
dea: 2018-05-04 
 
FprEN 55015:2018 
Limite şi metode de măsurare a perturbaţiilor radioelectrice 
produse de echipamentele electrice de iluminat şi 
echipamentele similare 
dea: 2018-03-30 
 
V09 SEMICONDUCTOARE 
 
FprEN 62969-3:2018 
Dispozitive cu semiconductoare. Interfaţă semiconductoare 
pentru vehicule autopropulsate. Partea 3: Culegerea energiei 
piezoelectrice la şoc pentru senzorii autovehiculelor 
dea: 2018-03-30 
 
V12 DISPOZITIVE MAGNETICE 
 
prEN 63093-11:2018 
Miezuri de ferită. Linii directoare privind dimensiunile și 
limitele neregulilor de suprafață. Partea 11: Miezuri EC 
utilizate în aplicațiile surselor de alimentare 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 63093-5:2018 
Miezuri de ferită. Linii directoare privind dimensiunile și 
limitele neregulilor de suprafață. Partea 5: Miezuri EP și părți 
asociate pentru utilizarea in bobine de inducție și 
transformatoare 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 63093-6:2018 
Miezuri de ferită. Linii directoare privind dimensiunile și 
limitele neregulilor de suprafață. Partea 6: Miezuri ETD 
utilizate în surse de alimentare 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 63093-8:2018 
Miezuri de ferită. Linii directoare privind dimensiunile și 
limitele neregulilor de suprafață. Partea 8: Miezuri E 
dea: 2018-04-27 
 
V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE 
 
prEN 62304:2018 
Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de 
viaţă ale software-ului 
dea: 2018-05-04 
 
V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE 
 
FprEN 61162-450:2018 
Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii 
maritime. Interfeţe numerice. Partea 450: Emiţătoare multiple 
şi receptoare multiple. Interconectare Ethernet 
dea: 2018-03-23 
 
prEN 63135:2018 
Echipamente și sisteme de navigație maritimă și comunicații 
radio. Sisteme automate de identificare (AIS). Echipamente 

de zbor SAR. Cerințe operaționale și de performanță, 
metode de încercare și rezultatele încercărilor cerute 
dea: 2018-05-04 
 
V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO - 
VIZUALE 
 
CLC/FprTR 50600-99-1:2018 
Tehnologia informaţiei. Instalaţii şi infrastructuri pentru centre 
de prelucrare a datelor. Partea 99-1: Practici recomandate 
pentru managementul energiei 
dea: 2018-05-18 
 
prEN 63006:2018 
Transmisie de putere fără fir (WPT). Glosar de termeni (TA 
15) 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 63033-2:2018 
Sisteme și echipamente multimedia pentru mașini. Sistem de 
monitorizare a conducerii. Partea 2: Interfețe pentru cameră 
și metode de înregistrare 
dea: 2018-05-04 
 
V28 FIBRE OPTICE 
 
prEN 60793-1-40:2018 
Fibre optice. Partea 1-40: Metode de măsurare şi proceduri 
de încercare - Atenuare 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 62149-10:2018 
Componente şi dispozitive active pentru fibre optice. 
Standarde de performanţă. Partea 10: RoF (radio prin fibră 
optică) emițătoare - receptoare pentru fronthaul mobil 
dea: 2018-04-27 
 
W01 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE 
 
FprEN 60276:2018 
Definiţii şi termeni pentru perii de cărbune, portperii 
colectoare şi inele colectoare 
dea: 2018-04-06 
 
W06 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE ÎNALTĂ TENSIUNE 
 
FprEN 62271-102:2018 
Aparataj de înaltă tensiune. Partea 102: Separatoare şi 
separatoare de legare la pământ de curent alternativ 
dea: 2018-03-30 
 
prEN 62271-214:2018 
Aparataj de înaltă tensiune. Partea 214: Clasificarea arcului 
intern pentru dispozitivele de distribuție montate pe pământ 
pentru tensiuni nominale mai mari de 1 kV și până la 52 kV 
inclusiv 
dea: 2018-05-04 
 
W08 CABLURI ELECTRICE 
 
prHD 629.1 S3 
Prescripţii referitoare la încercările accesoriilor cablurilor de 
energie de tensiune nominală de la 3,6/6(7,2) kV până la 
20,8/36(42) kV. Partea 1: Accesorii pentru cabluri cu izolaţie 



extrudată 
dea: 2018-05-04 
 
W10 ELECTRONICĂ DE PUTERE 
 
prEN 60633:2018 
Terminologie pentru transportul energiei în curent continuu la 
înaltă tensiune (HVDC) 
dea: 2018-04-27 
 
EN 62747:2014/prA1:2018 
Terminologie pentru convertizoarele sursei de tensiune 
(VSC) pentru sisteme în curent continuu la înaltă tensiune 
(HVDC) 
dea: 2018-04-27 
 
EN 62751-2:2014/prA1:2018 
Pierderi de putere în ventile pentru convertizorul sursei de 
tensiune (VSC) pentru sisteme în curent continuu şi înaltă 
tensiune (HVDC). Partea 2: Convertizoare multiniveluri 
modulare 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 62909-2:2018 
Convertoare de putere conectate prin rețea bidirecțională. 
Partea 2: Interfața dintre GCPC și resursele distribuite de 
energie și cerințele suplimentare față de partea 1 
dea: 2018-05-04 
 
W11 ACCESORII ELECTRICE 
 
prEN 63052:2018 
Dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor la frecvenţă 
industrială pentru aplicaţii de uz casnic şi similare 
dea: 2018-05-04 
 
W18 IZOLATOARE ELECTRICE 
 
EN 61466-2:1998/FprA2:2018 
Izolatoare compozite pentru linii aeriene cu tensiunea 
nominală mai mare de 1000 V. Partea 2: Caracteristici 
dimensionale şi electrice 
dea: 2018-04-06 
 
W25 PERFORMANŢELE APARATELOR 
ELECTROCASNICE 
 
EN 60704-2-14:2013/prA1:2018 
Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de 
încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. 
Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru frigidere, dulapuri 
frigorifice pentru stocarea alimentelor congelate şi 
congelatoare 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 60704-3:2018/prAA:2018 
Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de 
încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. 
Partea 3: Procedură pentru determinarea şi verificarea 
valorilor declarate ale emisiei acustice 
dea: 2018-04-27 
 
prEN 62885-5:2018 
Aparate de curăţat suprafeţe. Partea 5: Aparate de curățat 
de înaltă presiune și aparate de curățat cu abur. Metode de 
măsurare a performanţelor 
dea: 2018-05-04 
 
W30 LUCRĂRI SUB TENSIUNE 

 
FprEN 61482-2:2018 
Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva 
pericolelor termice la arcuri electrice. Partea 2: Cerințe 
dea: 2018-03-30 
 
Z99 NEDETERMINAT 
 
prEN 61557-1:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de 
măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. 
Partea 1: Prescripţii generale 
dea: 2018-05-04 
prEN 61557-2:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de 
măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. 
Partea 2: Rezistenţă de izolaţie 
dea: 2018-05-04 
 
prEN 61557-3:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de 
măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. 
Partea 3: Impedanţă a buclei 
dea: 2018-05-04 
 
prEN 61557-4:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de 
măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. 
Partea 4: Rezistenţa conectoarelor de legare la pământ şi de 
echipotenţializare 
dea: 2018-05-04 
 
prEN 61557-5:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de 
măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. 
Partea 5: Rezistenţă de legare la pământ 
dea: 2018-05-04 
 
prEN 61557-6:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de 
măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. 
Partea 6: Eficacitatea dispozitivelor de curenţi diferenţiali 
reziduali (DDR) în reţelele TT, TN si IT 
dea: 2018-05-04 
 
prEN 61557-7:2018 
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune 
de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de 
măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. 
Partea 7: Secvenţa fazelor 
dea: 2018-05-04 
 

 


