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1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей стандарт поширюється на апарати та комплектні пристрої керування і захисту кранів
(далі — вироби), призначені для встановлення в закритих приміщеннях та на відкритих майдан
чиках.
Вимоги цього стандарту є обов'язковими.
Стандарт не поширюється на апарати та комплектні пристрої для кранів спеціального при
значення, умови експлуатації яких обумовлюються та визначаються підвищеною агресивністю
атмосфери і підвищеною концентрацією шкідливих речовин, роботою у вибухо- і пожежонебезпечних середовищах.
Стандарт не поширюється на двигуни, кабелі та проводи.
Стандарт установлює загальні технічні умови на вироби, що забезпечують їх працездатність
та безпеку під час експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:
ДСТУ 2817— 94 (ГОСТ 12.2.007.6— 93) ССБП. Апарати електричні комутаційні на напругу до
1000 В. Вимоги безпеки
ДСТУ 2993— 95 (ГОСТ 2933— 93) Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань
ДСТУ 2773— 94 (ГОСТ 9219— 95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 2846— 94 (ГОСТ 11206— 93) Контактори електромагнітні низьковольтні. Загальні технічні
умови
ДСТУ 3020— 95 (ГОСТ 12434— 93) Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні умови
ГОСТ 9.303— 84 ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Об
щие требования к выбору
ГОСТ 12.1.003— 83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности
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ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.11—75 ССБТ Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требо;
вания безопасности
ГОСТ 12.3.019—80 ССБТ Испытания и измерения электрические. Общие требования безо
пасности
ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 20.57.406—81 Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехни
ческие. Методы испытаний
ГОСТ 403—73 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Допустимые температу
ры нагрева частей аппаратов
ГОСТ 6827—76 Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номиналь
ных токов
ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие техничес
кие требования
ГОСТ 13109—87 Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в
электрических сетях общего назначения
ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).
ГОСТ 14255—69 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени
защиты
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ
ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования
в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15543.1-89Е Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к
климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 15963—79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Об
щие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 17516.1-90Е Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к
механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 18142.1—85 Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие тех
нические условия
ГОСТ 18620-86Е Изделия электротехнические. Маркировка
ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления.
Конструкция и размеры
ГОСТ 22789—94 Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования
и методы испытаний
ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспорти
рованию, временной противокоррозионной защите и упаковке
ГОСТ 23366—78 Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока
ГОСТ 25835—83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы
ГОСТ 26567—85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы электри
ческих испытаний
ГОСТ 27049—86 Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от
атмосферных разрядов
ГОСТ 27483—87 Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой
проволокой
ГОСТ 27487—87 Электрооборудование производственных машин. Общие технические тре
бования и методы испытаний
ГОСТ 27913—88 (ИСО 7752/1—83) Краны грузоподъемные. Органы управления. Располо
жение и характеристики. Общие принципы
ГОСТ 28779—90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспла
меняемости под воздействием источника зажигания
ГОСТ 29156—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость
к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 29191—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость
к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний
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ГОСТ 29254—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура изме
рения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и мето
ды испытаний на помехоустойчивость

3 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ
3.1 Типи, основні параметри, габаритні, установочно-приєднувальні розміри та маса ви
робів повинні відповідати зазначеним у технічних умовах на конкретні види виробів.
3.2 Вироби повинні виготовлятися у таких виконаннях:
а) за родом струму:
1) змінного струму;
2) постійного струму;
б) за номінальною напругою живлення — з ряду напруг відповідно до ГОСТ 23366 у грани
цях від 220 В до 10 кВ змінного трифазного струму та 110 В, 220 В, 440 В постійного струму
(в окремих випадках за погодженням із замовником допускається виготовлення виробів на інші
номінальні напруги);
в) за ступенем захисту від впливу зовнішнього середовища:
1) незахищені — ІРОО;
2) захищені — ІР31, ІР44;
г) за призначенням:
1) для комутації силових кіл;
2) для комутації кіл керування;
3) для перетворення;
4) для вимірювання;
5) для захисту, контролю, сигналізації;
6) для комплексних цілей;
д) за видом конструктивного виконання:
1) для самостійного установлення;
2) вбудовані в інші електротехнічні обладнання;
є) за категорією розміщення (згідно з ГОСТ 15150 та ГОСТ 15543.1):
1) 1 — на відкритому повітрі;
2) 2 — під накриттям;
3) 3 — у приміщеннях, кабінах, шафах, кожухах за температури не нижче мінус 40 °С;
ж) за режимами роботи:
1) короткочасні з тривалістю робочого періоду 1, 5, 10, 15, ЗО с; 1, 2, 5, 10, ЗО, 40, 60, 90 хв;
2) повторно-короткочасні з тривалістю ввімкнення (ТВ) 15, 25, 40, 50, 60 % від загального
часу циклу в разі його тривалості до 10 хв;
з) за частотою ввімкнення на годину (не більше) на класи відповідно до ГОСТ 11206:
1) 1 клас — 120 ввімкнень;
2) 3 клас — 300 ввімкнень;
3) 10 клас — 1200 ввімкнень.
3.3 Вироби, не зазначені у 3.2, виготовляють з урахуванням вимог цього стандарту або
технічних умов на конкретні типи виробів і додаткових вимог замовника.
3.4
Структура умовного позначення та повний перелік виконань виробів повинні бути за
значені у технічних умовах на конкретні типи виробів.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
4.1 Вироби повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту, технічних умов на
конкретні типи виробів.
Тиристорні комплектні пристрої повинні відповідати ГОСТ 18142.1 та ГОСТ 22789, що сто
сується вимог до конструкції і електричних параметрів.
4.2 Номінальні напруги живлення виробів повинні вибиратися відповідно до 3.2, перелік б.
З
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4.3 Вимоги щодо якості електроенергії змінного струму згідно з ГОСТ 13109.
Вироби повинні нормально функціонувати за відхилення напруги живлення мережі в межах
від 0,95 до 1,1 від номінального значення напруги та за відхилення частоти в межах ± 0,2 Гц від
номінального значення частоти.
4.4 Номінальні струми повинні бути зазначені у технічній документації на конкретні типи
виробів відповідно до ГОСТ 6827.
4.5 Вимоги стійкості до механічних впливів зовнішнього середовища (за групою М3
ГОСТ 17516.1):
— діапазон частот вібрацій — від 1 до 50 Гц;
— прискорення вібрацій — до 5 м/с2;
— величина прискорення багаторазовим ударам у вертикальному напрямку— до ЗО м/с2;
— діапазон тривалості імпульсу навантаження у разі багаторазових ударів — від 2 до 20 мс.
4.6 Номінальні значення кліматичних чинників згідно з ГОСТ 15150 та ГОСТ 15543.1 для
виробів виду кліматичного виконання У, УХЛ категорій розміщення 2 і 3 за роботи в таких умовах:
— температура навколишнього повітря — від мінус 40 до 40 °С для кліматичного виконання
У, від мінус 60 до 40 °С для кліматичного виконання УХЛ;
— відносна вологість навколишнього повітря — не більше (95 + 3)% за температури 25 °С;
— добове випадання пилу з повітря — 5 г/м2;
— добове випадання парів кислот з повітря — 500 мг/м2.
Вироби, що поставляються в райони з тропічним кліматом, повинні відповідати вимогам
ГОСТ 15963.
Навколишнє середовище повинно бути вибухонебезпечне, не містити струмопровідного
пилу, агресивних газів і парів, які знижують експлуатаційні параметри виробів у недопустимих
межах.
4.7 Вироби повинні бути стійкими до впливу завад, що генеруються мережею живлення або
обладнанням електропривода відповідно до вимог ГОСТ 29254 та сумісними з іншими технічни
ми засобами відповідно до ГОСТ 29191.
Вид завад та критерії якості функціонування під час експлуатації повинні встановлюватися
у нормативній документації на конкретні типи виробів.
У виробах не повинно бути відмов або помилкових спрацювань захистів за:
— зниження або підвищення напруги живлення, зміни частоти;
— повторних перехідних процесів у разі комутації силових напівпровідникових приладів;
— неповторних перехідних процесів у разі комутації вмикачів силових та допоміжних кіл
вимкнення внутрішнього та зовнішнього короткого замикання.
4.8 Вироби, вмонтовані в оболонки, повинні бути працездатними за температури навко
лишнього повітря до 55 °С і мати номінальні робочі параметри за відносної вологості не більше
90 % при 20 °С і не більше 50 % при 40 °С відповідно ДСТУ 3020 (ГОСТ 12434).
4.9 Перевищення-температури струмовідних частин виробів за роботи у номінальному ре
жимі з номінальним струмом і за верхнього значення температури навколишнього середовища
згідно з ГОСТ 15150 не повинно бути більше значень, зазначених у ГОСТ 403 і ГОСТ 10434.
4.10 Оболонки виробів і вироби, що встановлюються окремо, повинні мати ступінь захисту
від дотику та подання всередину сторонніх предметів і вологи відповідно до ГОСТ 14254 та
ГОСТ 14255 залежно від виконання.
Для виробів, що розміщені на відкритих частинах кранів, ступінь захисту — ІР44 (виконання
У1), 1Р31 (виконання У2), ІР00 (виконання УЗ). Незалежно від виконання виробів ступінь їх захи
сту повинен бути таким:
— !Р00 — для виробів всередині оболонок і виробів, що розміщені у спеціальних апаратних
кабінах;
— ІР31 — для виробів, що розміщені у кабінах кранів.
4.11 Оболонки виробів (за винятком прокладок, деталей кабельних вводів, рукояток керу
вання) повинні виготовлятися з негорючих матеріалів.
4
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4.12 Окисленню контактів необхідно запобігати їх притиранням або покриттям з дорогоцін
них металів.
4.13 Вироби та їх деталі повинні мати захисне покриття проти корозії, що відповідає умовам
експлуатації, — металеве і неметалеве (неорганічне) згідно з ГОСТ 9.303.
За умовами експлуатації, що стосується корозійної активності атмосфери, вироби повинні
відповідати групі СЗ для кліматичних виконань У1, У2, УЗ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛЗ та групі Ж1 для
виконань Т1, Т2, ТЗ згідно з ГОСТ 15150 для умовно-чистого та промислового типів навколишнь
ого середовища.
4.14 Ізоляція сухих і чистих виробів повинна витримувати протягом 1 хв. випробну напругу
частотою 50 Гц:
— 1500 В — для виробів з номінальною напругою живлення U до 300 В за постійного струму
і до 100 В за змінного струму;
— (2,0 U+ 1500)В — для виробів за номінальною напругою живлення U до 600 В за змінного
і постійного струмів.
Вироби, що мають подвійну ізоляцію струмовідного кола від каркаса і каркаса від заземле
них частин, повинні витримувати випробну напругу (2,0 U + 1000) В.
4.15 Для тиристорних комплектних пристроїв випробні напруги ізоляції залежно від їх но
мінальної напруги живлення ^/повинні мати значення:
— 500 В — для L/від 24 до 60 В;
— 1000 В — для U вище 60 до 200 В;
— 2000 В — для U вище 200 до 500 В,
Для пристроїв, що містять елементи радіоелектроніки випробна напруга ізоляції і методи
випробувань повинні бути зазначені у технічних умовах на конкретні типи пристроїв.
4.16 Випробна напруга котушок (між котушками та заземленими частинами, між котушками
і магнітопроводом за вимкненого заземлення повинна дорівнювати 1,1 U
4.17 Випробна напруга контактних частин виробів, що мають дугогасильну камеру (між
розімкненими контактами), і запобіжників (між струмовідними частинами патрона) може бути
зменшена до (1,65U+ 1000) В, а за шунтування повітряного проміжку опором —до 0,75 (1,6 5 і/+ 1000) В.
4.18 Опір електричної ізоляції між будь-якою електрично незалежною струмовідною части
ною та заземленою частиною виробу під час експлуатації повинен бути не менше:
— для силових кіл та кіл керування, захисту та сигналізації у релейно-контакторних схемах
з номінальною напругою 220 і 380 В — 1 МОм;
— для кіл керування, захисту та сигналізації у релейно-контакторних схемах з напругою
менше 220 В — 0,5 МОм;
— для кіл безконтактних систем керування та регулювання з напругою менше 60 В та кіл,
що вміщують напівпровідникові прилади, — 5 МОм.
4.19 Для пристроїв шафного виконання промислового виробництва відстань між частинами
виробів, що знаходяться під напругою, відповідно до ГОСТ 22789, повинна бути не менше:
— до 60 В: у повітрі — 2 мм, на поверхні — 3 мм;
— від 380 до 500 В: у повітрі — 6 мм; на поверхні — 10 мм.
Встановлення контактних виробів, що вбудовані у комплектні пристрої, повинно бути вико
нано з урахуванням зони викиду дуги відповідно до ДСТУ 2846 (ГОСТ 11206).
Ці вимоги забезпечуються конструкцією виробів.
4.20 Комутаційна здатність виробів — згідно з ДСТУ 2773 (ГОСТ 9219).
4.21 Найменша комутаційна здатність виробів:
— для керування швидкістю двигунів — 1000000 циклів;
— для кіл захисту та сигналізації — 10000 циклів.
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Параметри навантажень, числа та частоти комутаційних циклів, що відповідають режиму
роботи, а також механічна стійкість проти спрацювання, повинні бути зазначені у технічній доку
ментації на конкретні види виробів.
Випробування на механічну стійкість проти спрацювання проводяться згідно з ДСТУ 2993
(ГОСТ 2933). Допускається суміщати випробування на механічну стійкість проти спрацювання з
випробуванням на комутаційну стійкість проти спрацювання.
4.22 Частини виробів з ізоляційного матеріалу повинні бути негорючими або такими, що не
підтримують горіння відповідно до ГОСТ 27483 та ГОСТ 28779.
Ізоляційні матеріали повинні бути стійкими до виникнення струмовідних містків у місцях
комутації струму з утворенням дуги.
4.23 Конструкція оболонок виробів повинна забезпечувати у разі відкритих кришок (две
рей) доступ до всіх струмовідних частин з одного (лицьового) боку. Блоки комплектних при
строїв, що мають елементи радіоелектроніки, повинні легко вийматися для їх ремонту. Конст
рукція блоків, що мають елементи регулювання, повинна забезпечувати їх регулювання без
вийняття блоків. Вийняття інших стаціонарних виробів (наприклад, реакторів, трансформаторів,
ділянок силових шин та ін.) під час ремонту допускається виконувати з частковим демонтажем
інших елементів комплектного пристрою.
4.24 Відкриття кришок (дверей) повинно виконуватися без інтрументу або за допомогою
викрутки. Двері шаф повинні бути обладнанні внутрішніми замками, що відмикаються спеціаль
ними ключами або іншими спеціальними пристроями згідно з ГОСТ 12.2.007.11.
4.25 Ущільнення, що захищають вироби від зовнішніх впливів, повинні бути захищені від
пошкоджень або випадання.
4.26 Усі отвори в оболонці повинні закриватися виробником таким чином, щоб забезпечу
вався потрібний для виробів ступінь захисту.
4.27 Для кріплення зовнішніх частин оболонок слід використовувати кріпильні деталі діа
метром не менше 6 мм. Болти (гвинти) кріплення кришок, що відкриваються під час експлуатації
більше одного разу на місяць, повинні захищатись від випадання.
4.28 Вироби, що виділяють тепло, повинні розміщуватися так, щоб підвищення температу
ри всіх елементів всередині оболонки було в границях допустимого.
Пускові реостати повинні монтуватися в окремих, за необхідності, вентильованих секціях.
4.29 Різьбові з'єднання виробів повинні бути надійно захищені від самовідгвинчування.
Контактні з'єднання повинні бути виконані відповідно до ГОСТ 10434.
4.30 Стаціонарний внутрішній монтаж виробів на крані повинен виконуватися згідно з нор
мативною документацією.
Підімкнення повинно здійснюватися: силової частини — кабелем з наконечниками під бол
тове з ’єднання, кіл керування — багатожильними кабелями через клемні блоки.
Контактні затискачі повинні бути розміщені так, щоб проводи могли бути легко підімкнені до
них. Висота їх розміщення не нижче 0,2 м від майданчика для обслуговування.
Струмовідні частини виводів, затискачів і контактних з ’єднань виробів повинні бути виготов
лені із міді, латуні або шин твердого алюмінію та забезпечувати підімкнення кабелів з мідними
або латунними наконечниками.
4.31 Вироби, які встановлені на крані, повинні мати, за необхідності, додаткове кріплення
у верхній частині.
Робоче положення комплектного пристрою — вертикальне і повинно бути забезпечене кон
струкцією.
4.32 Конфігурація та габаритні розміри вбудованих у кран шаф, панелей та ін. не регла
ментуються, але не повинні перевищувати (для одиниці виробу) у висоту 1800 мм, у ширину— 1200 мм,
у глибину — 600 мм для пристроїв за напругою до 500 В і струмом до 1000 А, якщо інше не
обумовлюється угодою із замовником.
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4.33 Деталі виробів, що швидко зношуються та знімні, повинні бути взаємозамінними та
зручними для обслуговування.
4.34 Ергономічні вимоги до пульта оператора (машиніста) — згідно з ГОСТ 27913.
4.35 У технічній документації на вироби конкретних типів встановлюють такі показники на
дійності:
— імовірність безвідмовної роботи у разі виконання захисних функцій за одне відмикання;
— імовірність безвідмовної роботи у разі комутації струму навантаження за призначений
ресурс, рівний комутаційній стійкості проти спрацювання;
— імовірність безвідмовної роботи у разі комутації без струму навантаження за призначе
ний ресурс, рівний механічній стійкості проти спрацювання;
— гамма-відсотковий термін служби;
— наробіток на відмову;
— середня тривалість відновлення.
Вірогідність безвідмовної роботи у годинах за рік експлуатації повинна відповідати значен
ням, вибраним із ряду: 10000; 12000; 15000; 20000; 30000; 40000; 50000; 60000.
Середній ресурс у годинах повинен відповідати значенням, вибраним із ряду: 20000; 30000;
40000; 50000; 60000; 70000; 80000;90000; 100000; 120000; 150000.
Термін служби у роках повинен відповідати значенням, вибраним із ряду: 5; 8; 10; 12.
Середній ресурс та термін служби виробів визначаються залежно від режимної групи кла
сифікації крана відповідно до ГОСТ 25835.
Гамма-відсотковий термін збережуваності до впровадження виробів у експлуатацію у роках
повинен відповідати значенням, що вибираються із ряду: 1; 2; 3 за значення гамма не менше 80 %.
Середня тривалість відновлення працездатності стану виробів у годинах повинен відповіда
ти значенням, що вибираються із ряду: 1; 2; 3; 5; 7; 10; 12; 15; 20; 24.
За критерії відмов та граничних станів приймають невідповідність вимогам цього стандарту,
технічної документації на вироби конкретних типів.
4.36 Маркування виробів згідно з ГОСТ 18620.
Основні маркувальні дані повинні вміщувати:
а) позначення типу виробів;
б) номінальні значення найважливіших параметрів виробу (не більше трьох параметрів),
якщо вони не входять до умовного позначення типу виробу;
в) дату виготовлення;
г) масу (у разі маси виробу 10 кг і більше);
д) товарний знак підприємствй-виробника.
4.37 Зміст марковання котушок виробів повинен бути таким:
а) позначення котушки за конструкторською документацією;
б) номінальна напруга, В (для котушок напруги) або номінальний струм, А (для котушок
струму);
в) марка провода та його діаметр у мм;
г) число витків обмотки;
д) опір обмотки за 20 °С, Ом;
є) позначення роду струму.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
5.1 Вимоги безпеки
ГОСТ 12.2.007.11.

до конструкції

виробів

згідно з ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22789,

5.2 Конструкції виробів у частині електробезпеки обслуговування повинні відповідати
ДСТУ 2817 (ГОСТ 12.2.007.6), у частині пожежобезпеки — згідно з ГОСТ 12.1.004. Пожежобезпека конструкції виробів повинна бути забезпечена:
— засобами захисту;
— вибором відстаней між струмовідними частинами.
7
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5.3 Лаки, емалі, оксидні плівки, що покривають металеві частини, не повинні вважатися
такими, що забезпечують захист від випадкового дотику до струмовідних частин виробів.
5.4 Допустимі температури нагрівання частин виробів — згідно з ГОСТ 403.
5.5 На зовнішній (лицьовій) поверхні оболонок виробів повинен бути нанесений знак безпе
ки згідно з ГОСТ 12.4.026.
5.6 Використання кріпильних виробів як елементів заземлення не допускається. На незнімних металевих частинах, що не з ’єднані з струмовідними частинами, повинен бути передба
чений затискач заземлення згідно з ГОСТ 21130 або забезпечений надійний контакт із заземле
ними частинами виробів.
5.7 Середній рівень шуму виробів у ввімкненому стані за номінальних параметрів не пови
нен перевищувати 80 дБА на відстані 0,5 м відповідно до ГОСТ 12.1.003.
5.8 Вироби повинні бути стійкими до уражувального електромагнітного впливу джерел при
родного та штучного походження — грозових розрядів та високовольтних ліній електропередач.
Захист виробів за їх входами (виходами) від уражувального впливу зовнішніх впливових
чинників електромагнітного поля повинен виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 27049.
Перелік технічних характеристик, що визначають електромагнітну стійкість виробів, повин
но бути зазначено у технічній документації на конкретні типи виробів.

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
6.1 Випробування виробів виконується відповідно до вимог ДСТУ 2993 (ГОСТ 2933),
ДСТУ 2773 (ГОСТ 9219), ДСТУ 2846 (ГОСТ 11206), ДСТУ 3020 (ГОСТ 12434), ГОСТ 18142.1,
ГОСТ 22789, ГОСТ 27487, технічних умов на інші конкретні типи виробів та на відповідність до
вимог розділу 4.
6.2 Вироби повинні підлягати приймально-здавальним, кваліфікаційним, періодичним, ти
повим, сертифікаційним випробуванням.
6.3 Безпечність випробувань та вимірювань повинна бути забезпечена відповідно до вимог
ГОСТ 12.3.019.

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
7.1 Методи випробувань виробів — згідно з ГОСТ 20.57.406, ДСТУ 2993 (ГОСТ 2933),
ДСТУ 2773 (ГОСТ 9219), ГОСТ 18142.1, ГОСТ 26567, ГОСТ 22789, технічними умовами на інші
конкретні типи виробів.
7.2 Випробування виробів повинні проводитися за кліматичних умов, що відповідають їх
кліматичному виконанню відповідно до ГОСТ 15150.
7.3 Обладнання та прилади, необхідні для проведення випробувань та контролю згідно
з ГОСТ 20,57.406, ДСТУ 2993 (ГОСТ 2933) і технічними умовами на конкретні типи виробів.
7.4 Похибка вимірювань не повинна перевищувати 1/3 допуску вимірювальної величини.
7.5 Випробування на індустріальні радіозавади та завадостійкість:
— стійкість до наносекундних імпульсних завад — згідно з ГОСТ 29156;
— стійкість до електростатичних розрядів — згідно з ГОСТ 29191;
— стійкість до мікросекундних імпульсних завад та до динамічних змін напруги мережі елек
троживлення — згідно з ГОСТ 29254.
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8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
8.1 Транспортування та зберігання виробів повинно проводитися
ГОСТ 15150, паспорта та цього стандарту.

відповідно до вимог

8.2 Вимоги транспортування, зберігання та термін зберігання виробів залежно від виду
постачання повинні відповідати ГОСТ 15150, ГОСТ 23216. Пакування повинно відповідати
ГОСТ 23216.
8.3 Транспортування виробів допускається будь-яким видом критого наземного транспорту
в транспортній тарі або в будь-якому пакованні, що забезпечує цілісність виробів.

9 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
9.1 Під час установлення виробів на місце експлуатації необхідно після розконсервації пе
ревірити справність виробу. Готовність виробу до експлуатації повинна бути підтверджена ак
том щодо закінчення монтажних та налагоджувальних робіт.
9.2 Для забезпечення експлуатації виробів у документації повинні бути зазначені:
а) технічні характеристики;
б) параметри, що піддаються періодичній перевірці;
в) рекомендації щодо регулювання;
г) режими експлуатації;
д) вимоги до монтажу та налагодження.
9.3 Тривалість міжремонтного періоду встановлюється:
а) для реле і перемикачів — 12 місяців.
б) для контакторів, контролерів, резисторів — 6 місяців.
9.4 Перевірка стану заземлення та ізоляції виробів виконується за введення крана до екс
плуатації, а потім не рідше одного разу на рік.

10 ГАРАНТІ! ВИРОБНИКА
10.1 Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність виробів вимогам цього стан
дарту та технічних умов на конкретні типи виробів за додержання споживачем умов використан
ня, експлуатації, зберігання та транспортування.
10.2 Гарантійний термін експлуатації виробів — не менше двох років від дня введення їх до
експлуатації. Він повинен бути зазначений у технічних умовах на окремі типи виробів.
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