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Předmluva

Text dokumentu 57/512/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 61334-5-1, vypracovaný v IEC TC 57, Řízení
elektrizační soustavy a sdružené komunikační prostředky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-



CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61334-5-1 dne 2001-06-01.

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)       2002-03-01

–      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2004-06-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě jsou normativní přílohy A a ZA.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61334-5-1:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Všeobecně
1.1  Rozsah platnosti a předmět normy

Tato Část IEC 61334 uvádí požadavky na S-SFK*) (modulaci klíčováním posuvem rozprostřeného
kmitočtu) spolu se službami poskytovanými entitou fyzické vrstvy a MAC podvrstvou. Jako přenosové



médium se uvažuje distribuční sí» jak s úrovní vn, tak nn. MAC podvrstva uváděná v této normě je
koordinována s řídicí vrstvou logického spoje uvedenou v IEC 61334-4-32.

Tři části - modulace, fyzická vrstva a MAC podvrstva - jsou vzájemně zkombinovány tak, že je možno
dosáhnout optimálního vztahu mezi vlastnostmi a náklady.

Profil uvedený v této normě je jedním z řady profilů (uvedených v souboru IEC 61334-5), které jsou
určeny pro přenos dat po distribuční síti. Vzhledem k pokroku v technickém vývoji v této oblasti jsou
profily poprvé publikovány jako technické specifikace se záměrem převést na normy ty profily, které
uspěly v praxi.

1.2 Normativní odkazy

Součástí této Části IEC 61334 jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu
této mezinárodní normy. U datovaných odkazů nelze použít následné změny, nebo revize kterékoliv z
těchto norem. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této Části IEC 61334, by však měli využít
nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů se použije poslední vydání
uvedeného normativního dokumentu. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních
norem.

IEC/TR 61334-1-4:1995 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů
po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 4: Identifikace parametrů přenosu dat týkajících
se distribučních sítí vn a nn

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 1: General considerations -
Section  4:  Identification  of  data  transmission  parameters  concerning  medium  and  low  voltage
distribution mains)

IEC 61334-4-1:1996 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po
distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 1: Referenční model komunikačního
systému

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communications
protocols - Section 1: Reference model of the communication system)

IEC 61334-4-32:1996 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po
distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 32: Vrstva datového spoje - Řízení
logického spoje (LLC)

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communications
protocols - Section 32: Data link layer - Logical link control (LLC))

IEC 61334-4-511:2000 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů
po distribučním vedení - Část 4-511: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení - CIASE
protokol

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4-511: Data communication
protocols -Systems management - CIASE protocol)

IEC 61334-4-512 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po
distribučním vedení - Část 4-512: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení pomocí profilu
61334-5-1 MIB1)



(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4-512: Data communication
protocols -Systems management using profile 61334-5-1 MIB)1)

ISO/IEC 7498-1:1994 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční
model - Základní model

(Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - The Basic Model)

ISO/IEC 7498-3:1997 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční
model - Pojmenování a adresování

(Information  technology  -  Open  Systems  Interconnection  -  Basic  Reference  Model  -  Naming  and
addressing)

_______________
*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Nepřesnost v normě IEC, správně má být S-FSK.

1)    Připravena k vydání.

Strana 10

EN 50065-1:1991 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu od 3 kHz do 148,5
kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetické rušení

(Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1:
General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances)

-- Vynechaný text --


