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1.  LVS EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 

Audio, video, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtas. 1.daļa: Drošuma prasības.  
Audio/video, information and communication technology equipment. Part 1: General requirements 

2.  LVS EN 60204-1:2019 

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 1.daļa: Vispārīgās prasības 
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 

3.  LVS EN 60335-1:2012/A11:2014/AC:2014/A13:2018/A1:2019/A2:2019/A14:2019/A15:2021 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements  

4.  LVS EN 60335-2-2:2010 /A1:2013/A11:2013 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-2. daļa: Īpašās prasības 
putekļsūcējiem un putekļsūcējiem ar ūdens filtru  
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2: Particular requirements for vacuum 
cleaners and water-suction cleaning appliances  

5.  LVS EN 60335-2-3:2016/A1:2020 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-3.daļa: Īpašas prasības 
elektriskajiem gludekļiem  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons  

6.  LVS EN 60335-2-4:2010/A1:2015 /A11:2018/ A2:2020 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-4. daļa: Īpašās prasības veļas centrifūgām  
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-4: Particular requirements for spin extractors  

7.  LVS EN 60335-2-6:2015/ A1:2020/ A11:2020 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-6.daļa: Īpašas prasības 
ēdiena gatavošanas plītīm, vārīšanas virsmām, krāsnīm un līdzīgām ierīcēm  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for cooking ranges, 
hobs, ovens and similar appliances  

8.  LVS EN 60335-2-8:2016 /A1:2016/A2:2023/A11:2023/A12:2023 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-8.daļa: Īpašas prasības 
skuvekļiem, matu griežamām mašīnām un līdzīgām ierīcēm  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair 
clippers and similar appliances  

9.  LVS EN 60335-2-9:2003 /A1:2004 /A2:2006 /A12:2008 /A13:2011/AC2:2011/AC:2012 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-9.daļa: Īpašas prasības 
griliem, tosteriem un līdzīgām portatīvām cepšanas ierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters 
and similar portable cooking appliances 

10.  LVS EN 60335-2-10:2003 /A1:2008 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-10.daļa: Īpašas prasības 
grīdu, paklāju un mīksto mēbeļu kopšanas mašīnām 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment 
machines and wet scrubbing machines 

11.  LVS EN 60335-2-12:2003 /A1:2008 /A2:2019 /A11:2019 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-12.daļa: Īpašas prasības 
marmītiem un līdzīgām ierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates 
and similar appliances 

12.  LVS EN 60335-2-13:2010 /A11:2012 /A1:2019 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-13. daļa: Īpašās prasības dziļajām tauku 
pannām, cepešpannām un līdzīgām ierīcēm  
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, 
frying pans and similar appliances  
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13.  LVS EN 60335-2-14:2007+AC/ /A1:2009 /A11:2012/AC:2016/ A12:2016 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošība. 2-14.daļa: Īpašās prasības virtuves tehnikai 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen 
machines 

14.  LVS EN 60335-2-15:2016/A11:2019/A1:2022/A12:2022/A2:2022 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektrisko ierīču drošība - 2-15.daļa: Īpašas prasības 
šķidrumu sildīšanas ierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for 
heating liquids 

15.  LVS EN 60335-2-17:2013 /A11:2019/ A1:2020/A2:2021 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-17. daļa: Īpašās prasības apsildāmo segu, 
paliktņu, apģērbu un līdzīgu lietojumu lokanām sildierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, 
clothing and similar flexible heating appliances  

16.  LVS EN 60335-2-21:2021/A1:2022 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-21.daļa: Īpašās prasības 
termoakumulācijas ūdenssildītājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water 
heaters 

17.  LVS EN 60335-2-23:2003/A1:2008/A11:2010/AC:2012/A2:2015 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-23.daļa: Īpašas prasības 
ādas un matu kopšanas ierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 23: Particular requirements for skin and hair 
care 

18.  LVS EN 60335-2-26:2003/A1:2008/ A11:2020 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-26.daļa: Īpašas prasības 
pulksteņiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 26: Particular requirements for clocks 

19.  LVS EN 60335-2-28:2003/A1:2008/A11:2019 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-28.daļa: Īpašas prasības 
šujmašīnām 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing 
machines 

20.  LVS EN 60335-2-29:2022/A1:2022 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces - Drošība - 2-29.daļa: Īpašās prasības akumulatoru 
lādētājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery 
chargers 

21.  LVS EN 60335-2-30:2010/AC:2010/A11:2012/AC:2015/ A1:2020/A12:2020/A13:2022/A2:2022 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-30. daļa: Īpašās prasības telpu 
elektrosildītājiem  
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30: Particular requirements for room heaters  

22.  LVS EN 60335-2-31:2015 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-31.daļa: Īpašas prasības 
tvaika nosūcējiem  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods 
and other cooking fume extractors  

23.  LVS EN 60335-2-32:2021 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-32.daļa: Īpašas prasības 
masāžas ierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage 
appliances 
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24.  LVS EN 60335-2-35:2016/ A1:2020/A2:2022 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-35.daļa: Īpašas prasības 
caurplūdes ūdens elektrosildītājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous 
water heaters 

25.  LVS EN 60335-2-36:2003/A1:2005/AC:2007/A2:2008/A11:2012 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-36.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli izmantojamām elektriskajām ēdiena gatavošanas plītīm, krāsnīm, vārīšanas virsmām un šo 
virsmu elementiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial 
electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements 

26.  LVS EN 60335-2-37:2003/AC:2007/A1:2008/A11:2012/A12:2016 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-37.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli izmantojamām elektriskajām dziļajām tauku pannām 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial 
electric deep fat fryers 

27.  LVS EN 60335-2-38:2003/AC:2007/A1:2008 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-38.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli lietojamām elektriskām pannām un grila pannām 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial 
electric griddles and griddle grills 

28.  LVS EN 60335-2-39:2003/A1:2005/AC:2008/A2:2009 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-39.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli lietojamiem elektriskiem daudzfunkcionāliem traukiem ēdiena gatavošanai 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial 
electric multi-purpose cooking pans 

29.  LVS EN 60335-2-40:2003/A11:2004/A12:2005/A1:2006/AC:2006/A2:2009/AC:2011/A13:2012 /AC:2013 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-40.daļa: Īpašas prasības 
elektriskajiem siltumsūkņiem, gaisa kondicionētājiem un gaisa sausinātājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat 
pumps, air- conditioners and dehumidifiers 

30.  LVS EN 60335-2-41:2022/A11:2022 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-41.daļa: Īpašas prasības 
sūkņiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 41: Particular requirements for pumps 

31.  LVS EN 60335-2-42:2003/AC:2008/A1:2009/A11:2012 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-42.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli lietojamām elektriskām pastiprinātās konvekcijas krāsnīm, tvaika katliem un tvaika konvekcijas 
krāsnīm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial 
electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens 

32.  LVS EN 60335-2-43:2021/A11:2021 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-43.daļa: Īpašās prasības drēbju un dvieļu 
žāvētājiem  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers 
and towel rails 

33.  LVS EN 60335-2-45:2003 /A1:2008 /A2:2012 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-45.daļa: Īpašas prasības 
pārvietojamiem karsēšanas rīkiem un līdzīgām ierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable 

heating tools and similar appliances 

34.  LVS EN 60335-2-47:2003/A1:2008/AC:2008/A11:2012/ A2:2020 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-47.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli lietojamiem elektriskiem vārāmiem katliem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial 
electric boiling pans 
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35.  LVS EN 60335-2-48:2003/A1:2008/AC:2008/A11:2012/ A2:2020 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-48.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli izmantojamiem elektriskiem griliem un tosteriem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial 
electric grillers and toasters 

36.  LVS EN 60335-2-49:2003/AC:2008/A1:2009/A11:2012/ A2:2020 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-49. daļa: Īpašās prasības 
komerciāli izmantojamiem elektroaparātiem ēdiena un trauku saglabāšanai siltā stāvoklī  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial 
electric appliances for keeping food and crockery warm  

37.  LVS EN 60335-2-50:2003/A1:2008/AC:2008 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-50.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli izmantojamiem elektromarmītiem (bains-marie) 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for commercial 
electric bains-marie 

38.  LVS EN 60335-2-60:2003/A1:2005/A2:2009/A11:2010/A12:2010 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-60.daļa: Īpašas prasības 
burbuļvannām un spa iekārtām 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths 
and spa equipment 

39.  LVS EN 60335-2-61:2003/A1:2005/A2:2009/A12:2022 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-61.daļa: Īpašas prasības 
telpu apsildes siltumakumulatoriem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal storage 
heaters 

40.  LVS EN 60335-2-64:2002+A1 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība - 2-64.daļa: Īpašas prasības 
komerciāli lietojamām elektriskām virtuves ierīcēm 
Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-64: Particular requirements for commercial 
electric kitchen machines 

41.  LVS EN 60335-2-65:2004/A1:2008/A11:2012/A12:2022/A2:2022 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces - Drošība - 2-65.daļa: Īpašas prasības gaisa attīrīšanas 
ierīcēm 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning 
appliances 

42.  LVS EN 60335-2-73:2003/A1:2006/A2:2010/A11:2021 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-73.daļa: Īpašas prasības 
stacionāriem iegremdējamiem sildītājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion 
heaters 

43.  LVS EN 60335-2-74:2003/A1:2006/A2:2010/A11:2019 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-74.daļa: Īpašas prasības 
pārnēsājamiem iegremdējamiem sildītājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable 
immersion heaters 

44.  LVS EN 60335-2-75:2004/A1:2005/A11:2007/A2:2009/A12:2010 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces - Drošība - 2-75.daļa: Īpašās prasības komerciāli 
izmantojamiem dozatoriem un tirdzniecības automātiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial 
dispensing appliances and vending machines 

45.  LVS EN 60335-2-80:2003/A1:2004/A2:2009 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-80.daļa: Īpašas prasības 
ventilatoriem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans 
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46.  LVS EN 60335-2-81:2003/A1:2007/A2:2012 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-81.daļa: Īpašas prasības kāju 
sildītājiem un sildpaklājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers 
and heating mats 

47.  LVS EN 60335-2-82:2022 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-82.daļa: Īpašas prasības 
spēļu un pakalpojumu automātiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement 
machines and personal service machines 

48.  LVS EN 60335-2-88:2003 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-88.daļa: Īpašas prasības 
gaisa mitrinātājiem apkures, ventilācijas vai kondicionēšanas sistēmās 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular requirements for humidifiers 
intended for use with heating, ventilation, or air- conditioning systems 

49.  LVS EN 60335-2-89:2022/A11:2022 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-89.daļa: Īpašas prasības 
komerciālajām aukstumiekārtām ar iebūvētu vai ārēju dzesētējvielas kondensācijas agregātu vai 
kompresoru 
Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-89: Particular requirements for commercial 
refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-
compressor 

50.  LVS EN 60335-2-95:2015 /A1:2015/A2:2019 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektriskās ierīces - Drošība - 2-95.daļa: Īpašas prasības 
vertikāli bīdāmu mājas garāžu durvju piedziņai 
Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-95: Particular requirements for drives for 
vertically moving garage doors for residential use 

51.  LVS EN 60335-2-96:2022/A11:2022 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektriskās ierīces - Drošība - 2-96.daļa: Īpašas prasības 
telpu apsildes sildelementiem no lokanām loksnēm 
Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet 
heating elements for room heating 

52.  LVS EN 60335-2-97:2007/A11:2009/A2:2010/A12:2015 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-97.daļa: Īpašās prasības rullīšu slēģu, 
markīžu, žalūziju un tamlīdzīgu ierīču elektropiedziņai 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling 
shutters, awnings, blinds and similar equipment 

53.  LVS EN 60335-2-98:2003/A1:2005/A2:2009/A11:2019 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces - Drošība - 2-98.daļa: Īpašas prasības 
gaisa mitrinātājiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers 

54.  LVS EN 60335-2-102:2016 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošība. 2-102.daļa: Īpašās prasības gāzes, šķidrā un 
cietā kurināmā sildiekārtām ar elektriskiem savienojumiem 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and 
solid-fuel burning appliances having electrical connections 

55.  LVS EN 60335-2-103:2015 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-103.daļa: Īpašas prasības 
vārtu, durvju un logu piedziņai  
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for 
gates, doors and windows 

56.  LVS EN 60335-2-108:2008 

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošība. 2-108. daļa: Īpašās prasības 
elektrolīzeriem (IEC 60335-2-108:2008, modificēts) 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular requirements for electrolysers 
(IEC 60335-2-108:2008, modified) 
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57.  LVS EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 

Gaismekļi. 1.daļa: Vispārīgās prasības un testi 
Luminaires - Part 1: General requirements and tests. 

58.  LVS EN IEC 60598-2-1:2021 

Gaismekļi. 2-1.daļa: Īpašās prasības. Stacionāri universālie gaismekļi  
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 1: Fixed general purpose luminaires 

59.  LVS EN 60598-2-2:2012 

Gaismekļi. 2-2. daļa: Īpašās prasības. Iebūvētie gaismekļi  
Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires 

60.  LVS EN 60598-2-3:2003 /AC:2005 /A1:2011 

Gaismekļi - 2-3.daļa: Īpašās prasības - Gaismekļi ceļu un ielu apgaismei 
Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting 

61.  LVS EN 60598-2-4:2018 

Gaismekļi - 2.daļa: Īpašās prasības - 4.nodaļa: Pārnesamie universālie gaismekļi 
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires 

62.  LVS EN 60598-2-5:2016 

Gaismekļi - 2.daļa: Īpašās prasības - 5.nodaļa: Prožektori 
Luminaires - Part 2-5: Particular requirements – Floodlights 

63.  LVS EN 60598-2-8:2013 

Gaismekļi. 2-8. daļa: Īpašās prasības. Pārnēsājamie gaismekļi  
Luminaires - Part 2-8: Particular requirements - Handlamps  

64.  LVS EN 60598-2-10:2003 /AC:2005 

Gaismekļi - 2-10.daļa: Īpašas prasības - Portatīvi gaismekļi bērniem 
Luminaires - Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires for children 

65.  LVS EN 60598-2-11:2013/A1:2022 

Gaismekļi. 2-11. daļa: Īpašās prasības. Akvāriju gaismekļi  
Luminaires - Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires  

66.  LVS EN 60598-2-20:2015 /AC:2017 

Gaismekļi. 2-20.daļa: Īpašās prasības. Apgaismes ķēžu virtenes  
Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains 

67.  LVS EN 60598-2-22:2022 

Gaismekļi. 2-22.daļa: Īpašās prasības. Gaismekļi avārijas apgaismojumam  
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting 

68.  LVS EN 61010-1:2011 /A1:2019 /AC:2019 

Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. 1. daļa: 
Vispārīgās prasības  
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General 
requirements  

69.  LVS EN 61010-2-010:2020 

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-010.daļa: Īpašās prasības 
materiālu karsēšanas laboratorijas iekārtām 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: 
Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials 

70.  LVS EN 61010-2-020:2017 

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-020.daļa: Īpašās prasības 
laboratorijas centrifūgām  
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-020: 
Particular requirements for laboratory centrifuges 

71.  LVS EN 61010-2-040:2022 

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-040.daļa: Īpašās prasības 
medicīnisko materiālu apstrādes autoklāviem un mazgāšanas/dezinfekcijas iekārtām  
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-040: 
Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials 
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72.  LVS EN 61010-2-051:2021/A11:2021 

Mērīšanas, kontroles un laboratorijā lietoto elektroierīču drošības prasības - 2-051.daļa: Īpašas prasības 
maisīšanas un skalošanas laboratorijas iekārtām 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-051: 
Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring 

73.  LVS EN 61010-2-081:2020 

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-081.daļa: Īpašās prasības 
automātiskajām un pusautomātiskajām laboratorijas iekārtām analīzei un citiem mērķiem 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-081: 
Particular requirements for automatic and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other 
purposes 

74.  LVS EN IEC 61010-2-201:2018 

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-201.daļa: Īpašās prasības vadības 
iekārtām  
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: 
Particular requirements for control equipment  

 

02.03.2023. 

LVD Laboratorijas vadītājs: Aleksandrs Matvejevs  

 

 


