
PRILOGA I 

 
Glavni elementi ciljev v zvezi z varnostjo električne opreme, namenjene za uporabo znotraj določenih 

napetostnih mej 

 
1. Splošni pogoji 
 

a) Na električni opremi ali, če to ni mogoče, na spremljevalnem obvestilu morajo biti označene bistvene lastnosti, 
katerih upoštevanje in poznavanje zagotavlja, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere je 
bila narejena. 

 
b) Na električni opremi ali, kjer to ni mogoče, na embalaži mora biti jasno odtisnjeno ime proizvajalca ali zaščitna 

znamka ali blagovna znamka. 

 
c) Električna oprema in njeni sestavni deli morajo biti izdelani tako, da zagotavljajo varno in pravilno sestavljanje in 

priključitev. 

 
d) Električna oprema mora biti zasnovana in izdelana tako, da je zagotovljena zaščita pred nevarnostmi, 

navedenimi v 2. in 3. točki te Priloge, pod pogojem, da se oprema uporablja za namene, za katere je bila narejena, in je 

ustrezno vzdrževana. 
 
2. Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme 

 
V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki zagotavljajo: 
 

a) da so osebe in domače živali primerno zaščitene pred nevarnostjo fizične poškodbe ali drugo škodo, ki jo utegne 
povzročiti neposreden ali posreden dotik z električno napetostjo; 

 

b) da ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanja, ki bi povzročili nevarnost; 
 
c) da so osebe, domače živali in premoženje primerno zaščiteni pred neelektričnimi nevarnostmi, ki jih lahko 

povzroči električna oprema in ki se odkrijejo na podlagi izkušenj; 
 
d) da izolacija ustreza predvidenim okoliščinam. 

 
3. Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električno opremo 
 

V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki zagotavljajo: 
 
a) da električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve na tak način, da osebe, domače živali ali 

premoženje niso ogroženi; 
 
b) da je električna oprema odporna na nemehanske vplive v pričakovanih okoliških razmerah na tak način, da 

osebe, domače živali in premoženje niso ogroženi; 
 
c) da električna oprema ne ogroža oseb, domačih živali in premoženje v predvidljivih razmerah zaradi 

preobremenitev. 
 
 


