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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 60974-3 ed. 2 (05 2205) ze srpna 2008, 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 60974-3:2014 dovoleno do 2016-12-31
používat dosud platnou ČSN EN 60974-3 ed. 2 (05 2205) ze srpna 2008.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Významné technické změny
jsou uvedeny v předmluvě k EN 60974-3.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60974-1:2012 zavedena v ČSN EN 60974-1 ed. 4:2013 (05 2205) Zařízení pro obloukové
svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu



IEC 60974-7 zavedena v ČSN EN 60974-7 ed. 3 (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

Souvisící ČSN

ČSN EN 60974 (soubor) (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60974-3:2013

Mezinárodní normu IEC 60974-3 vypracovala technická komise IEC/TC 26 Elektrické svařování.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2007. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

změny vyvolané publikací IEC 60974-1:2012.●

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
26/518/FDIS 26/521/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.

Tato část IEC 60974 se musí používat společně s IEC 60974-1:2012.
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uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď
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Ref. č. EN 60974-3:2014 E
 
Předmluva

Text dokumentu 26/518/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60974-3, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 26 Elektrické svařování byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60974-3:2014.

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) 2014-09-30
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-12-31

Tento dokument nahrazuje EN 60974-3:2007.

EN 60974-3:2014 obsahuje následující významné technické změny oproti EN 60974-3:2007:

změny vyvolané publikací IEC 60974-1:2012.●

Tato norma se musí používat společně s EN 60974-1:2012.

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 Bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení pro použití
v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60974-3:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60974 specifikuje bezpečnostní požadavky na průmyslová a profesionální zařízení pro
zapálení a stabilizaci oblouku, která se používají při obloukovém svařování a příbuzných metodách.

Tato část IEC 60974 platí pro samostatná zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku, která mohou být
buď
připojena k oddělenému zdroji svařovacího proudu, nebo umístěna se zdrojem svařovacího proudu
v jednom krytu.

POZNÁMKA 1 Typicky příbuznými metodami jsou například obloukové plazmové řezání a obloukové
žárové stříkání kovů.
POZNÁMKA 2 Tato norma neobsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


