
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDDELELSE 
Elmateriel 
nr. 4/09 
(Erstatter Elmateriel nr. 16/04) 

Stikkontakter til indbygning i eller påbygning på elektrisk ma-
teriel - herunder tavler 

Følgende regler gælder for enfasede stikkontakter efter DS/IEC 
60884-1 samt tillæg 1 og Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB), afsnit 
107-2-D1 "Stikpropper og stikkontakter til brug i boliger o.l." ved 
indbygning i eller påbygning på elektrisk materiel, herunder tavler, 
af klasse I samt totalisolerede tavler. 

Da der er visse prøver, det ikke er muligt at gennemføre før stik-
kontakten er indbygget, som fx berøringsbeskyttelse, herunder 1-
polet isætning af stikprop og mekanisk styrke, skal prøver, der af-
hænger af indbygningen eller påbygningen gennemføres, enten 

• i henhold til stikkontaktfabrikantens oplysninger vedrørende 
indbygningen, eller 

• sammen med det materiel, de er indbygget i, eller påbygget, 
og i henhold til bestemmelserne for dette materiel. 

I tabellen på næste side er det angivet hvilke typer stikkontakter, 
der kan anvendes i eller på materiel. 
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  Apparater af Klasse 
I, med udtag til an-
dre apparater af 
Klasse I eller Klasse 
II 

Apparater af Klasse 
II, med udtag til an-
dre apparater af 
Klasse II 

Elektroniske apparater 
(fx radio / TV) der er 

 omfattet af 
DS/EN 60065 

SB afsnit 107-2-D1 
normblad DK 1-1c, 
DK 1-3a eller sær-
ligt udtag med mær-
kestrøm på 2,5A til 
forsyning af klasse 
II materiel er be-
skrevet i 
DS/EN 60065 
§ 15.1.1 

Særligt udtag med 
mærkestrøm på 
2,5A til forsyning af 
klasse II materiel er 
beskrevet i 
DS/EN 60065 
§ 15.1.1 

Databehandlingsudstyr 
og elektroniske kon-
tormaskiner der er om-

 fattet af 
DS/EN 60950-1 

SB afsnit 107-2-D1 
normblad DK 1-1c, 
DK 1-3a, DK 1-5a 
eller DK 1-7a 

-

Belysningsarmaturer, 
der er omfattet af 
DS/EN 60598-1 

SB afsnit 107-2-D1 
normblad DK 1-1c 
eller DK 1-3a (stik-
kontaktens jordkon-
takt skal være for-
bundet med armatu-
rets jordklemme) el-
ler stikkontakter, der 
forsynes fra en skil-
letransformer (bar-
bermaskine stikkon-
takt) og stikkontak-
ter anbragt på arma-
turer til udendørs 
brug (disse skal væ-
re udført i henhold 
til Afsnit 107-2-D1) 

Der er kun tilladelse 
til stikkontakter, der 
forsynes fra en skil-
letransformer (bar-
bermaskine stikkon-
takt) og stikkontak-
ter anbragt på arma-
turer til udendørs 
brug (disse skal væ-
re udført i henhold 
til SB afsnit 107-2-
D1) 
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Andet transportabelt 
materiel 

SB afsnit 107-2-D1 
normblad DK 1-1c, 
DK 1-3a eller 
DKA 1-4a 

SB afsnit 107-2-D1 
normblad DKA 1-4a 

Andet stationært ma-
teriel1), herunder tav-
ler (både stationære, 
transportable/halvfaste 
og mobile bygge-
pladstavler) 

SB afsnit 107-2-D1 
normblad DK 1-1a, 
DK 1-1b, DK 1-1c, 
DK 1-3a eller 
DKA 1-4a 

SB afsnit 107-2-D1 
normblad DKA 1-4a 

1) Stationært materiel er materiel, der enten er fast monteret, eller 
materiel, som ikke er forsynet med bærehåndtag, og som har en så-
dan masse, at det ikke let kan flyttes (for husholdningsapparater er 
denne masse fastsat til 18 kg). 
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