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Předmluva

Text dokumentu 18/873/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60092-507, vypracovaný v technické komisi IEC TC
18 Elektrické instalace na plavidlech a mobilních a pevných pobřežních zařízeních, byl předložen k
paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60092-507 dne 2000-04-01.

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)     2001-01-01

–      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)    2003-04-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

Příloha ZA je normativní. Přílohy A a B jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60092-507:2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah platnosti



Tato část normy IEC 60092 stanovuje požadavky na projektování, konstrukci a instalaci elektrických
systémů na výletních lodích. Požadavky se vztahují na výletní lodě vnitrozemské plavby a námořní
plavby *.

Tato norma platí pro následující druhy elektrických systémů výletních lodí, které mají délku trupu od
24 m do 50 m, nebo které mají hrubou tonáž nepřevyšující 500 grt:

a)  systém jednofázového střídavého proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 250 V;

b)  systém třífázového střídavého proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 500 V;

c)  systém stejnosměrného proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 50 V.

Tato norma platí také pro systém třífázového střídavého proudu provozovaného při jmenovitém
napětí nepřevyšujícím 500 V na výletních lodích, které mají délku menší než 24 m.

POZNÁMKA 1 Pro systém střídavého jednofázového proudu při napětí 250 V nebo třífázového proudu
při napětí do 500 V a pro systém stejnosměrného proudu do 50 V, a pro lodě větší než 500 grt nebo s
délkou trupu větší než 50 m, platí jiné normy ze souboru norem IEC 60092.

POZNÁMKA 2 Upozorňuje se na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES Rekreační plavidla
ze dne 16. června 1994.

POZNÁMKA 3 Pro výletní lodě s délkou trupu do 24 m platí následující normy:

–      pro instalace stejnosměrného proudu, které jsou provozovány při jmenovitém napětí do 50 V: ISO 10133;

–      pro instalace jednofázového střídavého proudu, které jsou provozovány při jmenovitém napětí do 250 V: ISO 13297.

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této části
IEC 60092. U datovaných odkazů se následné změny nebo revize žádné z těchto publikací nepoužijí. V
době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Přesto účastníci, kteří uzavírají
dohody na podkladě této části IEC 60092, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem.
U nedatovaných odkazů se použijí nejnovější vydání referenčních dokumentů. Členové IEC a ISO
udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60050 (soubor) Mezinárodní elektrotechnický slovník

(International Electrotechnical Vocabulary)

IEC 60065:1998 Audiovizuální a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

(Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements)

IEC 60079 (soubor) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

(Electrical apparatus for explosive gas atmospheres)

IEC 60092 (soubor) Elektrické instalace na plavidlech

(Electrical installations in ships)



IEC 60092-101:1994 Elektrické instalace na plavidlech - Část 101: Definice a všeobecné požadavky

(Electrical installations in ships - Part 101: Definitions and general requirements)

IEC 60092-301:1980 Elektrické instalace na plavidlech - Část 301: Zařízení - Generátory a motory

(Electrical installations in ships - Part 301: Equipment - Generators and   motors)

IEC 60092-302:1997 Elektrické instalace na plavidlech - Část 302: Spínací a řídicí přístroje nn

(Electrical instalatios in ships - Part 302: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies)

IEC 60092-303:1980 Elektrické instalace na plavidlech - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové
a světelné obvody

(Electrical installatios in ships - Part 303: Equipment - Transformers for power and lighting)

IEC 60092-306:1980 Elektrické instalace na plavidlech - Část 306: Zařízení - Svítidla a příslušenství

(Electrical installations in ships - Part 306: Equipment - Luminaires and   accessories)

_______________

*     NÁRODNÍ POZNÁMKA Výletní lodí se rozumí osobní loď, jejímž základním určujícím znakem je
doprava osob, délka trupu od 24 m do 50 m nebo hrubá prostornost (tonáž) do 500 grt.
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IEC 60092-307:1980 Elektrické instalace na plavidlech - Část 307: Zařízení - Topné a varné spotřebiče

(Electrical installations in ships - Part 307: Equipment - Heating and cooking appliances)

IEC 60092-350:1988 Elektrické instalace na plavidlech - Část 350: Lodní silové kabely nn - Všeobecná
konstrukce a požadavky na zkoušky

(Electrical installations in ships - Part 350: Low-voltage shipboard power cables - General construction
and test requirements)

IEC 60092-352:1997 Elektrické instalace na plavidlech - Část 352: Volba a instalace kabelů pro
nízkonapěťové silové systémy

(Electrical installations in ships - Part 352: Choice and installation of cables for low-voltage power
systems)

IEC 60228:1978 Vodiče izolovaných kabelů

(Conductors of insulated cables)

IEC 60309-2:1997 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na
rozměrovou záměnnost kolíkových a zdířkových spojů

(Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability



requirements for pin and contact tubes accessories)

IEC 60332-1:1993 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru - Část 1: Zkoušky jednotlivého
svisle uloženého izolovaného vodiče nebo kabelu

(Tests on eletric cables under fire conditions - Part 1: Tests on a single vertical insulated wire or cable)

IEC/TR2 60332-3:1992 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru - Část 3: Zkoušky vodičů
nebo kabelů ve svazcích

(Tests on electric cables under fire conditions - Part 3: Tests on bunched wires or cables)

IEC 60364 (soubor) Elektrická zařízení v budovách

(Electrical installations of buildings)

IEC 60364-7-709:1994 Elektrická zařízení v budovách - Část 7: Požadavky na zvláštní instalace a umístění
- Oddíl 709: Přístavy a výletní lodě

(Electrical installations of buildings - Parts 7: Requirements for special installations or location - Section
709: Marinas and pleasure craft)

IEC 60529:1989 Stupně ochrany krytem (krytí IP - kód)

(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code))

IEC 60533 Elektromagnetická kompatibilita elektrické a elektronické instalace na plavidlech

(Electromagnetic compatibility of electrical and electronic installations in ships)1)

IEC 60536:1976 Klasifikace elektrických a elektronických zařízení z hlediska ochrany před úrazem
elektrickým proudem

(Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against electric shock)

IEC 60724:1984 Návod pro mezní hodnoty teploty při zkratu v elektrických kabelech pro jmenovité napětí
nepřevyšující 0,6/1,0 kV

(Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage not exceeding 0,6/1,0
kV)

IEC 60742:1983 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky

(Isolating transformers and safety isolating transformers - Requirements)

IEC 60898:1995 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

(Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations)

IEC 60934:1993 Jističe pro zařízení (CBE)

(Circuit-breakers for equipment (CBE))



IEC 60945:1996 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky -
Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

(Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - General requirements -
Methods of testing and required test results)

IEC 60947 (soubor) Spínací a řídicí přístroje nn

(Low-voltage switchgear and controlgear)

IEC 61140:1997 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společné aspekty instalace a zařízení

(Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment)

-- Vynechaný text --


