
FAQ 
 

Kategori: 
NEK 439 / Designverifikasjon – tavlens kortslutningsholdfasthet 

 

Spørsmål: 
Hvordan kan designverifikasjon av tavlens kortslutningsholdfasthet 
gjennomføres? 

Svar: 
NEK 439-1 kap. 10.11 beskriver 3 metoder for verifikasjon av tavlens 
kortslutningsholdfasthet: 

1. Sammenligning med en testet referanseutførelse ved anvendelse av 
sjekklisten i Tabell 13 

2. Kombinasjon av beregninger iht. tillegg P. og sammenligning med en 
testet referanse ved anvendelse av Tabell 13 pkt.6,8,9 og 10. 

3. Prøving 
 
I praksis er det metode 1 som er mest relevant for tavlefabrikanter til daglig. 
Hvis samtlige spørsmål i sjekklisten besvares med JA, er verifikasjonen utført. 
Hvis et eller flere spørsmål besvares med NEI, er videre verifikasjon etter 
metode 2 eller 3 påkrevet.  
 
Merk videre at verifikasjon av tavlens kortslutningsholdfasthet ikke er nødvendig 
i følgende tilfeller: 

a. Tavlens Icw eller Icc overstiger ikke 10kA effektivverdi 
b. Tavlen er beskyttet av et strømbegrensende vern med en gjennomsluppet 

strøm som ikke overstiger 17kA ved den maksimale forventede 
kortslutningsstrømmen ved tavlens tilførselsklemmer. 

 
Leverandører av strømbegrensende kompaktbrytere kan dokumentere i tabell-
form eller i tekniske datablad, hvilke maksimale kortslutningnivå (Ikmax) som gir 
en gjennomsluppet kortslutningsstrøm lavere enn 17kA for de forskjellige 
bryterstørrelsene. 
 

Dato/Sign 
20.05.2015 

Hans-Petter Nybakk                                                                                       
Faglig leder 


	NEK 439-1 kap. 10.11 beskriver 3 metoder for verifikasjon av tavlens kortslutningsholdfasthet:
	1. Sammenligning med en testet referanseutførelse ved anvendelse av sjekklisten i Tabell 13
	2. Kombinasjon av beregninger iht. tillegg P. og sammenligning med en testet referanse ved anvendelse av Tabell 13 pkt.6,8,9 og 10.
	3. Prøving
	I praksis er det metode 1 som er mest relevant for tavlefabrikanter til daglig. Hvis samtlige spørsmål i sjekklisten besvares med JA, er verifikasjonen utført. Hvis et eller flere spørsmål besvares med NEI, er videre verifikasjon etter metode 2 eller ...
	Merk videre at verifikasjon av tavlens kortslutningsholdfasthet ikke er nødvendig i følgende tilfeller:
	a. Tavlens Icw eller Icc overstiger ikke 10kA effektivverdi
	b. Tavlen er beskyttet av et strømbegrensende vern med en gjennomsluppet strøm som ikke overstiger 17kA ved den maksimale forventede kortslutningsstrømmen ved tavlens tilførselsklemmer.
	Leverandører av strømbegrensende kompaktbrytere kan dokumentere i tabell-form eller i tekniske datablad, hvilke maksimale kortslutningnivå (Ikmax) som gir en gjennomsluppet kortslutningsstrøm lavere enn 17kA for de forskjellige bryterstørrelsene.

