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Wind turbine generator systems -
Part 21: Measurement and assesment of power quality characteristics of grid connected wind turbines

Aérogénérateurs -
Partie 21: Mesurage et évaluation des caractéristiques de qualité de puissance des éoliennes
connectées au réseau

Windenergieanlagen -
Teil 21: Anforderungen an die Netzverträglichkeit für an ein Verbundnetz angeschlossene
Windenergieanlagen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61400-21:2002 Větrné elektrárny - Část 21: Měření a stanovení kvality
elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné
soustavy, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61400-21:2001 byla schválena Českým
normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61400-21 bez jakýchkoliv modifikací.
Evropská norma EN 61400-21:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu,
oddělení dokumentačních služeb, Praha 1 Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61400:2002 Wind turbine generator systems - Part 21: Measurement and
assesment of power quality characteristics of grid connected wind turbines which is the complete and
unchanged adoption of the IEC 61400-21:2001 was approved by the Czech Standards Institute for
direct use as the ČSN EN 61400-21 without any modification. The European Standard EN 61400-
21:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute,
Department of Documentation Services, Praha 1 Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Uvedená norma stanoví jednotnou metodiku zaručující důslednost a přesnost při měření a stanovení
kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren (dále jen VE) připojených do
elektrické rozvodné soustavy. V tomto případě se jedná o kvalitu elektrických výkonových



charakteristik, které ovlivňují napětí v elektrické rozvodné soustavě. Norma je určena pro výrobce VE,
pro zákazníky a provozovatele VE, pro plánovače a regulační pracovníky, kteří musí zaručit vliv
připojení VE do energetické rozvodné soustavy. Dále je určena pro certifikaci VE, komise a zkušebny a
regulační pracovníky energetických rozvodných soustav.

Mezinárodní norma obsahuje 42 stran a evropská norma 4 strany anglického textu.
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