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Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-151 zavedena v ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část
151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60974-1 zavedena v ČSN EN 60974-1 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 1:
Zdroje svařovacího proudu

Informativní údaje z IEC 60974-13:2011

Mezinárodní normu IEC 60974-13 vypracovala komise IEC/TC 26: Elektrické svařování.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
26/442/FDIS 26/447/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše



uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60974 se společným názvem Zařízení pro obloukové svařování je
možno nalézt na webových stránkách IEC.

V této normě jsou použity následující typy písma:

prohlášení o shodě: kurzíva.●

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena,●

zrušena,●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
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Předmluva

Text dokumentu (26/442/FDIS), budoucího prvního vydání IEC 60974-13, vypracovaný IEC/TC 26
Elektrické svařování, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN 60974-13 dne 2011-06-22.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových
práv.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2012-03-22
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-06-22

V této normě jsou použity následující typy písma:

prohlášení o shodě: kurzíva.●

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60974-13:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah platnosti



Tato část IEC 60974 platí pro svorky pro obloukové svařování zkonstruované pro vytvoření
elektrického připojení ke svařovanému kusu bez použití nástrojů.

Tato část IEC 60974 neplatí pro svorky pro svařování pod vodou a pro plasmové řezání.

Tato část IEC 60974 stanovuje požadavky na bezpečnost a funkci svařovacích svorek.

Tato část IEC 60974 nestanovuje požadavky na svařovací vodiče.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


