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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60974-2:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60974 specifikuje bezpečnostní a konstrukční požadavky pro průmyslové
a profesionální KAPALINOVÉ CHLADICÍ SYSTÉMY používané při obloukovém svařování a příbuzných
procesech ke chlazení hořáků.

Tento dokument platí pro KAPALINOVÉ CHLADICÍ SYSTÉMY, které jsou samostatné (oddělené od
svařovacího zařízení) nebo vestavěné (vestavěny do jediného krytu s jiným svařovacím zařízením).

Tento dokument neplatí pro chladicí systémy s chladicím agregátem.

POZNÁMKA 1 Typicky příbuznými metodami jsou například obloukové plazmové řezání a obloukové
žárové stříkání kovů.

POZNÁMKA 2 Tato část IEC 60974 neobsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC), které jsou uvedeny v IEC 60974-10.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


