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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60974-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60974-1:2012. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-07-17 se nahrazuje ČSN EN 60974-1 ed. 3 (05 2205) z července 2006, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60974-1:2012 dovoleno do 2015-07-17
používat dosud platnou ČSN EN 60974-1 ed. 3 (05 2205) z července 2006.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny
v předmluvě k EN a IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-151:2001 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický
slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení



IEC 60050-851:2008 nezavedena

IEC 60245-6 nezavedena

IEC 60417-DB nezavedena, databáze dostupná na webových stránkách (www.iec.ch)

IEC 60445 zavedena v ČSN EN 60445 ed.4 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní
člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60664-1:2007 zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace zařízení
nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

IEC 60664-3 zavedena v ČSN EN 60664-3 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část
3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

IEC 60695-11-10 zavedena v ČSN EN 60695-11-10 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-
10: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a svislé poloze vzorku

IEC 60974-7 zavedena v ČSN EN 60974-7 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 7:
Hořáky

IEC 61140 zavedena v ČSN EN 61140 ed.2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem –
Společná hlediska pro instalaci a zařízení

IEC 61558-2-4 zavedena v ČSN EN 61558-2-4 ed.2 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek,
napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-4: Zvláštní požadavky
a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací
ochranné transformátory

IEC 61558-2-6 zavedena v ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek,
napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-6: Zvláštní požadavky
a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní
ochranné transformátory

Informativní údaje z IEC 60974-1:2012

Mezinárodní normu IEC 60974-1 vypracovala technická komise IEC/TC 26 Elektrické svařování.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání vydané v roce 2005 a představuje technickou
revizi.

Významné změny oproti předchozímu vydání jsou tyto:

oteplovací zkouška musí být prováděna při teplotě okolí 40 °C (viz 5.1);●

nový obrázek 1 představuje příklad požadavků na izolaci;●

povrchové cesty pro stupeň znečištění 4 již déle neplatí (viz tabulka 2);●

jsou definovány požadavky na izolaci zařízení třídy ochrany II (viz tabulka 3);●

u zkušebního napětí pro zkoušku elektrické pevnosti je omezení spodní meze interpolace změněno na 220 V●

a je vysvětlena interpolace pro řídicí a svařovací obvod (viz tabulka 4);
zkouška vodou je objasněna vizuální kontrolou (viz 6.2.1);●

požadavky na oddělení napájecího obvodu a svařovacího obvodu jsou přesunuty do ochrany před úrazem●

elektrickým proudem při normálním provozu (viz 6.2.4);



jsou změněny požadavky na dotykový proud při normálním provozu a při jediné poruše (viz 6.2.5, 6.2.6●

a 6.3.6);
maximální teplota izolačních systémů byla přezkoumána v souladu se stávajícím vydáním IEC 60085 (viz●

tabulka 6);
meze oteplení vnějších povrchů jsou aktualizovány v závislosti na době trvání nezáměrného dotyku, jak je●

definována v ISO 13732-1 (viz tabulka 7);
zatěžovací zkouška je ukončena elektrickou zkouškou (viz 7.4);●

je objasněna zkouška ověření shody u tolerance odchylek v napájecím napětí (viz 10.1);●

značení svorek je omezeno na vnější ochranný vodič a svorky trojfázového zařízení (viz 10.4);●

je objasněno použití zařízení omezujícího nebezpečí (viz 11.1);●

jsou změněny požadavky na řídicí obvody (viz kapitola 12);●

je objasněna rázová zkouška (viz 14.2.2);●

jsou shrnuty parametry životního prostředí (viz příloha M).●

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
26/472/FDIS 26/479/RVD

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

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

V této normě jsou použity následující typy písma:

prohlášení o shodě: kurzíva.●

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

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.●

Souvisící ČSN

ČSN EN 60038:2012 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN IEC 60050-195:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění
a ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN IEC 50(811):2002 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 811: Elektrická
trakce

ČSN IEC 60050-826:2006 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické
instalace

ČSN IEC 60076-12:2013 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 12: Směrnice pro zatěžování

http://webstore.iec.ch/


suchých výkonových transformátorů

ČSN EN 60085 ed.2 (33 0250) Elektrická izolace – Tepelné hodnocení a značení

ČSN EN 60204-1 ed.2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1:
Všeobecné požadavky

ČSN EN 60309-1 ed.3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1:
Všeobecné požadavky

ČSN EN 60950-1 ed.2 (36 9060) Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné
požadavky

ČSN EN 60974-6 ed.2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 6: Zařízení s omezeným
provozem

ČSN EN 60974-9 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání

ČSN  EN  60974-10  ed.2  (05  2205)  Zařízení  pro  obloukové  svařování  –  Část  10:  Požadavky  na
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 60974-12 ed.3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 12: Spojovací zařízení pro
svařovací vodiče

ČSN EN 61558-1 ed.2 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek
a podobných výrobků – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 62079 (01 3782) Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1:
Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN ISO 7000:2005 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

ČSN EN ISO 13732-1 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka
na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy

ČSN 34 7470-1 Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně – Část
1: Všeobecné požadavky

ČSN 34 7470-6 Kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně – Část 6: Svařovací vodiče
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ICS 25.160 Nahrazuje EN 60974-1:2005

Zařízení pro obloukové svařování –
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-07-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit
vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě
bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské
republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60974-1:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 26/472/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60974-1, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 26 Elektrické svařování, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 60974-1:2012.

Jsou stanovena tato data:

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-04-17
 



• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-07-17

Tento dokument nahrazuje EN 60974-1:2005.

Významné technické změny EN 60974-1:2012 vzhledem k EN 60974-1:2005 jsou následující:

oteplovací zkouška musí být prováděna při teplotě okolí 40 °C (viz 5.1);●

nový obrázek 1 představuje příklad požadavků na izolaci;●

povrchové cesty pro stupeň znečištění 4 již déle neplatí (viz tabulka 2);●

jsou definovány požadavky na izolaci zařízení třídy ochrany II (viz tabulka 3);●

u zkušebního napětí pro zkoušku elektrické pevnosti je omezení spodní meze interpolace změněno na 220 V a●

je vysvětlena interpolace pro řídicí a svařovací obvod (viz tabulka 4);
zkouška vodou je objasněna vizuální kontrolou (viz 6.2.1);●

požadavky na oddělení napájecího obvodu a svařovacího obvodu jsou přesunuty do ochrany před úrazem●

elektrickým proudem při normálním provozu (viz 6.2.4);
jsou změněny požadavky na dotykový proud při normálním provozu a při jediné poruše (viz 6.2.5, 6.2.6●

a 6.3.6);
maximální teplota izolačních systémů byla přezkoumána v souladu se stávajícím vydáním EN 60085 (viz●

tabulka 6);
meze oteplení vnějších povrchů jsou aktualizovány v závislosti na době trvání nezáměrného dotyku, jak je●

definována v EN ISO 13732-1 (viz tabulka 7);
zatěžovací zkouška je ukončena elektrickou zkouškou (viz 7.4);●

je objasněna zkouška ověření shody u tolerance odchylek v napájecím napětí (viz 10.1);●

značení svorek je omezeno na vnější ochranný vodič a svorky trojfázového zařízení (viz 10.4);●

je objasněno použití zařízení omezujícího nebezpečí (viz 11.1);●

jsou změněny požadavky na řídicí obvody (viz kapitola 12);●

je objasněna rázová zkouška (viz 14.2.2);●

jsou shrnuty parametry životního prostředí (viz příloha M).●

V této normě jsou použity následující typy písma:

prohlášení o shodě: kurzíva.●

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

Tato norma pokrývá základní principy bezpečnosti elektrických zařízení navržených pro použití
s jistým omezením napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60974-1:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60974 platí pro zdroje proudu pro obloukové svařování a příbuzné procesy určené pro
průmyslové a profesionální použití a napájené napětím nepřesahujícím 1 000 V, nebo poháněné
mechanickými prostředky.

Tato část IEC 90974 specifikuje bezpečnostní a provozní požadavky na zdroje svařovacího proudu
a systémy pro plazmové řezání.

Tato část IEC 60974 neplatí pro zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování
s omezeným provozem, které jsou určeny hlavně pro používání laiky a zkonstruované v souladu
s IEC 60974-6.

Tato část IEC 60974 neplatí pro zkoušení zdrojů svařovacího proudu při pravidelné údržbě nebo po
opravě.

POZNÁMKA 1 Typickými příbuznými procesy jsou řezání elektrickým obloukem a žárový nástřik
elektrickým obloukem.
POZNÁMKA 2 Střídavé sítě, které mají jmenovité napětí mezi 100 V a 1 000 V, jsou uvedeny v tabulce
1 IEC 60038:2009.



POZNÁMKA 3 Tato část IEC 60974 nezahrnuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


