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version.
Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazují ČSN EN 61000-1-2 (33 3432) z března 2017 a ČSN IEC 61000-1-2
(33 3431)
z listopadu 2002.

Národní předmluva
Upozornění na používání této normy
Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61000-1-2:2016 dovoleno do 2019-09-30
používat dosud platnou ČSN IEC 61000-1-2 (33 3431) z listopadu 2002.
Změny proti předchozí normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 61000-1-2:2016 do soustavy norem
ČSN. Zatímco ČSN EN 61000-1-2 z března 2017 převzala EN 61000-1-2:2016 schválením k přímému
používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.
Toto vydání slaďuje normu se změnami provedenými v posledním vydání normy funkční bezpečnosti
IEC 61508. Uvádí úplný přehled v souvislosti s transformováním tohoto dokumentu do mezinárodní
normy (namísto předchozího vydání jako technické specifikace). Uvádí novou strukturu přílohy B.
Informace o citovaných dokumentech
IEC 60050(161) zavedena v ČSN IEC 50(161) (33 4201) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita
IEC 61000-4-1 nezavedena*)
IEC 61000-4 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61000-4 (33 3432) Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 4: Zkušební a měřicí technika
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v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích
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elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností
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ČSN IEC 1000-2-3 (33 3431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 2: Prostředí – Oddíl 3:
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ČSN EN 61000-4-27 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-27: Zkušební

a měřicí technika – Nesymetrie – Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem
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ČSN EN 61508-7 ed. 2 (18 0301) Funkční bezpečnost
elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností –
Část 7: Přehled technik a opatření
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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 61000-1-2:2016
Mezinárodní normu IEC 61000-1-2 vypracovala technická komise IEC/TC 77 Elektromagnetická
kompatibilita.
Má status základní bezpečnostní normy podle IEC Pokynu 104.
Toto první vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání IEC TS 61000-1-2 z roku 2008. Toto vydání je
jeho technickou revizí.
Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:
·

Slaďuje normu se změnami provedenými v posledním vydání normy funkční bezpečnosti
IEC 61508.

·

Uvádí úplný přehled v souvislosti s transformováním tohoto dokumentu do mezinárodní normy
(namísto předchozího vydání jako technické specifikace).

·

Nová struktura přílohy B.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:
FDIS
77/513/FDIS

Zpráva o hlasování
77/519/RVD

Úplnou informaci o hlasování 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 61000 se společným názvem Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) 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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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-05-18. Členové CENELEC jsou povinni
splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této
evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát 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.
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© 2016 CENELEC
Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN
61000-1-2:2016 E
Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské
republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu,
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Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva
Text dokumentu 77/513/FDIS budoucího 1. vydání IEC 61000-1-2, který vypracovala technická
komise IEC/TC 77 Elektromagnetická kompatibilita, byl předložen k paralelnímu hlasování IECCENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61000-1-2:2016.
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
– nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dop)

2017-03-30

(dow)

2019-09-30

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.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy IEC 61000-1-2:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
IEC 61000 se vydává v oddělených částech podle následující struktury:
Část 1: Obecně
Obecné úvahy (úvod, základní principy)
Definice, terminologie
Část 2: Prostředí
Popis prostředí
Třídění prostředí
Kompatibilní úrovně
Část 3: Meze
Meze emise
Meze odolnosti (pokud nespadají pod zodpovědnost komisí výrobku)
Část 4: Zkušební a měřicí technika
Měřicí technika
Zkušební technika
Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů
Směrnice pro instalaci
Metody a prostředky zmírňování vlivů
Část 6: Kmenové normy
Část 9: Různé
Každá část je dále rozdělena do několika částí, které jsou vydávány jako mezinárodní normy,
technické specifikace nebo technické zprávy, z nichž některé již byly vydány jako oddíly. Ostatní jsou
vydávány s číslem části následovaným pomlčkou a druhým číslem vyznačujícím další dělení
(například 61000-3-11).
Zvláštní upozornění pro IEC 61000-1-2
Cílem této mezinárodní normy s ohledem na EMC a funkční bezpečnost je zaměřit se na možné
účinky elektromagnetických rušení na systémy související s bezpečností a specifikovat požadavky na
příslušné fáze životního cyklu systému souvisejícího s bezpečností. Cílem je dosáhnout systematické
schopnosti, jak je uvedena ve specifikaci bezpečnostních požadavků na
elektrický/elektronický/programovatelný elektronický systém v souvislosti s elektromagnetickými
aspekty.

Tento dokument využívá, pokud je to vhodné, stávající příslušné základní normy IEC. Bere v úvahu
práci SC 65A týkající se funkčních bezpečnostních konceptů souboru norem IEC 61508 a práci TC 77
a jejích subkomisí týkající se elektromagnetické prostředí. Další podrobnosti lze nalézt v publikacích
těchto komisí.

1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61000 stanovuje metodiku pro dosažení funkční bezpečnosti pouze s ohledem na
elektromagnetické jevy. Tato metodika zahrnuje jejich dopad na zařízení používaná v takovýchto
systémech a instalacích.
Tato norma:
a) platí pro systémy související s bezpečností a instalace obsahující
elektrické/elektronické/programovatelné elektronické zařízení, které je nainstalované
a používané v rámci provozních podmínek;
b) bere v úvahu vliv elektromagnetického prostředí na systémy související s bezpečností;
c) se netýká přímých nebezpečí od elektromagnetických polí na živé bytosti, ani se nezabývá
bezpečností v souvislosti s průrazem izolace nebo jinými mechanismy, které mohou vystavit
osoby nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Týká se hlavně aspektů souvisejících s EMC konkrétních fází navrhování a používání systémů
souvisejících s bezpečností a zařízení v nich použitých, a řeší především
·

některé základní pojmy z oblasti funkční bezpečnosti,

·

různé konkrétní kroky EMC pro dosažení a správu funkční bezpečnosti,

·

popis a posouzení elektromagnetického prostředí,

·

aspekty EMC postupu návrhu a integrace, s přihlédnutím k procesu plánování bezpečnosti
EMC v systému, jakož i na úrovni zařízení,

·

procesy validace a ověření týkající se odolnosti proti elektromagnetickému rušení,

·

funkční kritérium a některé úvahy o filosofii zkoušení pro systémy související s bezpečností
a zařízení v nich použitá,

·

aspekty týkající se zkoušení odolnosti systémů souvisejících s bezpečností a zařízení v nich
použitá proti elektromagnetickému rušení.

Tato mezinárodní norma platí pro elektrické/elektronické/programovatelné elektronické (E/E/PE)
systémy související s bezpečností, které musí splňovat požadavky normy IEC 61508 a/nebo
přidružené oborové normy funkční bezpečnosti. Tato norma je určena pro projektanty, výrobce,
montéry a uživatele systémů souvisejících s bezpečností a může být použita jako pokyn pro komise
IEC.
U systémů souvisejících s bezpečností, na něž se vztahují další normy funkční bezpečnosti,
požadavky této normy by měly být zváženy s cílem určit vhodná opatření, která by měla být přijata
s ohledem na EMC a funkční bezpečnost.
POZNÁMKA Tato norma může být také použita jako vodítko pro zohlednění požadavků EMC pro jiné
systémy, které mají přímý přínos pro bezpečnost.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

*)

ČSN EN 61000-4-1 ed. 2, která přejímala IEC 61000-4-1, byla zrušena z důvodu zrušení
převzaté evropské normy a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

