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Národní předmluva
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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 62135-2:2015

Mezinárodní normu IEC 62135-2 vypracovala technická komise IEC/TC 26 Elektrické svařování.

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

Toto druhé vydání obsahuje hlavní technické změny oproti předchozímu vydání:

aktualizace platných mezí vhledem k aktualizovanému odkazu na CISPR 11;

vyloučení používání úzkopásmové relaxace u mezí vysokofrekvenčních emisí;



aktualizace platných mezí pro harmonické proudy a flikr vzhledem k aktualizovanému odkazu na
IEC 61000-3-11 a IEC 61000-3-12;

aktualizované požadavky na pokles napětí vzhledem k aktualizovanému odkazu na IEC 61000-4-11
a IEC 61000-4-34;

začlenění značek k označení třídy vysokofrekvenčního zařízení a omezení používání;

začlenění zkoušky odolnosti proti elektromagnetickým polím od 1,4 GHz do 2,7 GHz;

začlenění mezí emisí elektromagnetických polí mezi 150 kHz a 30 MHz pro odporová svařovací zařízení
třídy B.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
26/555/FDIS 26/557/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.

Seznam všech částí souboru IEC 62135 se společným názvem Odporová svařovací zařízení je možno
nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) 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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Předmluva

Text dokumentu 26/555/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 62135-2, který vypracovala technická



komise IEC/TC 26 Elektrické svařování byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 62135-2:2015.

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) 2015-12-31
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-03-31

Tento dokument nahrazuje EN 62135-2:2008.

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 evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62135-2:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy, která jsou



připojena na napájecí síť se střídavým jmenovitým napětím do 1 000 V AC efektivní hodnoty. Tato
norma nedefinuje požadavky na bezpečnost.

Odporové svařovací zařízení typově odzkoušené podle této normy a které splnilo požadavky této
normy, se musí považovat za vyhovující pro všechna použití.

Rozsah kmitočtů je od 0 Hz do 400 GHz.

Tato výrobková norma EMC pro odporová svařovací zařízení má přednost před všemi hledisky
obecně použitelných norem a žádné další zkoušky EMC nejsou požadovány nebo nejsou nezbytné.

POZNÁMKA 1 Typicky příbuznými procesy jsou tvrdé a měkké pájení nebo odporový ohřev, které
jsou dosaženy srovnatelnými prostředky, jako je odporové svařovací zařízení.

POZNÁMKA 2 Mezní hodnoty jsou stanoveny pouze pro část kmitočtového rozsahu.

Odporová svařovací zařízení jsou zatříděna jako zařízení třídy A a třídy B.

Tato část IEC 62135 specifikuje

zkušební metody, které je třeba použít ve spojení s CISPR 11 k určení vysokofrekvenčních (RF) emisí;a.

příslušné normy a zkušební metody pro emisi harmonického proudu, kolísání napětí a flikr.b.

POZNÁMKA 3 Meze v této normě však nemusí poskytnout úplnou ochranu před rušením rádiového
a televizního příjmu, pokud je odporové svařovací zařízení používáno blíže než 30 m od přijímací
antény (přijímacích antén).

POZNÁMKA 4 Ve zvláštních případech, kdy se v těsné blízkosti používají vysoce citlivé přístroje, je
třeba asi provést dodatečná opatření k dalšímu snížení elektromagnetických emisí.

Tato část IEC 62135 také definuje požadavky na odolnost a zkušební metody při nepřetržitém
a přechodovém rušení šířeném vedením a vyzařovaném včetně elektrostatických výbojů.

POZNÁMKA 5 Tyto požadavky však nezahrnují extrémní případy, které jsou extrémně řídké.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


