
 
 

 

STANDARDI ZA NIZKONAPETOSTNE VAROVALKE 

S spodbujanjem uporabe obnovljivih virov, prehajanjem v nizkoogljično gospodarstvo, z izboljševanjem 

učinkovitosti prenosa in distribucije električne energije ter zagotavljanjem oskrbe z energijo, je področje 

shranjevanja električne energije področje, kjer strokovnjaki nenehno razvijajo nove rešitve. Skladno z razvojem 

energetskih sistemov se povečuje tudi potreba po pravilni nadtokovni zaščiti, ki mora izpolnjevati zahteve 

ustreznih standardov.  

Slovenski nacionalni tehnični odbor SIST/TC EVA Električne varovalke, člani katerega sodelujejo v odborih pri 

Mednarodni elektrotehniški komisiji (IEC) in Evropskem komiteju za elektrotehniko (CENELEC), skrbi za 

standardizacijo na področju specifikacij za vse vrste varovalk. Tako je za to področje uporabnikom na voljo serija 

standardov za varovalke SIST EN 60269, ki jih predstavljamo v nadaljevanju in ki so do konca novembra 2021 na 

voljo pod posebej ugodnimi pogoji. 

 

30 % popust za POSAMIČNI DOKUMENT   

Referenčna oznaka  Naslov Redna cena  

brez DDV  

(jezik) 

Cena s 
popustom  

brez DDV 

SIST EN 60269-1:2007* Nizkonapetostne varovalke – 1. del: 
Splošne zahteve (IEC 60269-1:2006) 

136.73 EUR 
(slovenski jezik) 

95,72 EUR 

119,79 EUR 
(angleški jezik) 

83,85 EUR 

SIST EN 60269-
1:2007/A1:2009* 

Dopolnilo A1 

65,34 EUR 
(slovenski jezik) 

45,74 EUR 

58,08 EUR 
(angleški jezik) 

40,66 EUR 

SIST EN 60269-
1:2007/A2:2014* 

Dopolnilo A2 

58,08 EUR 
(slovenski jezik) 

40,66 EUR 

45,98 EUR 
(angleški jezik) 

32,19 EUR 

SIST HD 60269-2:2013 

Nizkonapetostne varovalke - 2. del: 
Dodatne zahteve za varovalke, ki jih 
uporabljajo strokovne osebe (uporaba 
varovalk zlasti v industriji) - Primeri tipov 
standardiziranih varovalk od A do K (IEC 
60269-2:2013, spremenjen) 

173,03 EUR 
(angleški jezik) 

121,12 EUR 

SIST HD 60269-3:2010 

Nizkonapetostne varovalke – 3. del: 
Dodatne zahteve za varovalke, ki jih 
uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba 
varovalk zlasti v gospodinjstvu in 
podobnih okoljih) - Primeri 
standardiziranih sistemov varovalk od A 
do F (IEC 60269-3:2010, spremenjen) 

151,25 EUR 

(angleški jezik) 
105,88 EUR 

SIST HD 60269-
3:2010/A1:2013 

Dopolnilo A1 
45,98 EUR  

(angleški jezik) 
32,19 EUR 



 

SIST HD 60269-3-1:2006 

Nizkonapetostne varovalke – 3-1. del: 

Dodatne zahteve za varovalke, ki jih 

uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba 

varovalk zlasti v gospodinjstvu in 

podobnih okoljih) – Razdelki od I do IV: 

Primeri tipov standardiziranih varovalk 

(IEC 60269-3-1:2004, spremenjen) 

140,36 EUR  

(angleški jezik) 
98,25 EUR 

SIST EN 60269-4:2010 

Nizkonapetostne varovalke - 4. del: 

Dodatne zahteve za taljive vložke za 

zaščito polprevodniških naprav (IEC 

60269-4:2009) 

96,80 EUR  

(angleški jezik) 
67,76 EUR 

SIST EN 60269-
4:2010/A1:2012 

Dopolnilo A1 
45,98 EUR 

(angleški jezik) 
32,19 EUR 

SIST EN 60269-4:2010/A2:2017  Dopolnilo A2 
45,98 EUR 

(angleški jezik) 
32,19 EUR 

SIST-TP CLC/TR 60269-
5:2011 

Nizkonapetostne varovalke - 5. del: 

Navodila za uporabo nizkonapetostnih 

varovalk (IEC/TR 60269-5:2010) 

96,80 EUR 

(angleški jezik) 
67,76 EUR 

SIST EN 60269-6:2011* 

Nizkonapetostne varovalke - 6. del: 
Dopolnilne zahteve za taljive vložke za 
zaščito sončnih fotonapetostnih 
energijskih sistemov (IEC 60269-6:2010+ 
popravek Dec. 2010) 

90,75 EUR 
(slovenski jezik) 

63,53 EUR 

72,60 EUR 
(angleški jezik) 

50,82 EUR 

*Standard je na voljo tudi v slovenskem jeziku. 

 
 
45 % popust za PAKET »NIZKONAPETOSTNE VAROVALKE« – Popust velja ob nakupu 
kompleta »Nizkonapetostne varovalke«.  

Oznaka  Naslov Redna cena  

brez DDV  

(jezik) 

Cena s 
popustom  

brez DDV 

KOMPLET 1*  
1147,08 EUR 630,89 EUR 

  

KOMPLET 2 
 

 
1092,63 EUR 600,95 EUR 

*Kjer so na voljo, so v kompletu slovenski prevodi. 

 

  



 
Želite imeti standarde v elektronskih enouporabniških različicah?  

 

Naročite jih v naši spletni trgovini. Za uveljavljanje popusta je pomembno, da pri oddaji naročila kot 

način plačila izberete »plačilo z nakazilom« in nam po e-pošti na naslov prodaja@sist.si pošljete 

številko naročila z navedbo promocijske kode: »VAROVALKE2021«.  

Pri plačilu s kreditno kartico popust ne velja!  

 

 

Naročilo papirnih različic?  

 

Naročilo z navedbo promocijske kode »VAROVALKE2021« pošljite po e-pošti na naslov 

prodaja@sist.si ali po navadni pošti na naš naslov.  

 

 

Imate vprašanje?  

Pokličete nas lahko na telefonsko številko 01 478 3061 ali nam pišete po e-pošti na naslov 

prodaja@sist.si. 
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