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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-06-11 se nahrazuje ČSN EN 62135 -1 (05 2013) z června 2009, 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 62135-1:2015 dovoleno do 2018-06-11
používat dosud platnou ČSN EN 62135-1 (05 2013) z června 2009.

Změny proti předchozí normě

Norma byla celkově přepracována. Významné technické změny jsou uvedeny v Informativních
údajích z IEC 62135-1:2015.
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Informativní údaje z IEC 62135-1:2015

Mezinárodní normu IEC 62135-1 vypracovala technická komise IEC/TC 26 Elektrické svařování.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 2008. Toto vydání je jeho
technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

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

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

spodní mez napětí pro zkouškou elektrické pevnosti je interpolací změněna na 220 V a je objasněna
interpolace pro řídicí a svařovací obvod (viz tabulka 4);

maximální teploty izolačních systémů jsou revidovány v souladu se stávajícím vydáním IEC 60085 (viz
tabulka 7);

je definováno značení svorek (viz 10.3);

tabulka jmenovitých napětí napájecích sítí je změněna převzetím tabulky B.2 IEC 60664-1:2007 namísto
hodnot tabulky B.1, která odkazovala na předchozí vydání, pro zařízení připojované k uzemněným
i neuzemněným sítím. Změna má dopad na požadavky na povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti
u některých jmenovitých napájecích napětí (viz příloha A);

jsou objasněny postupy měření pro dotykový proud při poruše (viz 6.4.4 a příloha C);

je definován dotykový proud svařovacího obvodu (viz 6.2.6);



je objasněn dotykový proud za normálního stavu a přesunut do ochrany před úrazem elektrickým
proudem při normální obsluze (viz 6.3.7);

jsou vysvětleny podmínky oteplovací zkoušky (viz 7.1.1);

je změněno omezení oteplení vnějšího povrchu (viz 7.3.2).

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
26/558/FDIS 26/570/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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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy a zahrnuje
jednotlivé i vícenásobné svařovny, které mohou být zatěžovány a/nebo spouštěny ručně nebo
automaticky.

Tato část IEC 62135 pojednává o nepřenosném a přenosném zařízení.

Tato část IEC 62135 specifikuje elektrické bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci.
Nezabývá se bezpečnostními požadavky neelektrické povahy (např. hluk, vibrace).

Tato část IEC 62135 nezahrnuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), které jsou
zahrnuty v IEC 62135-2.

K souladu s touto normou by se měla posoudit všechna bezpečnostní rizika při zatěžování, napájení,
provozu a uvolnění zařízení, tam kde je to možné, a měly by se vzít v úvahu související normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


