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Předmluva

Text dokumentu 109/51/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 60664-4, vypracovaný v technické komisi IEC TC
109, Koordinace izolace zařízení nízkého napětí, byl předložen IEC-CENELEC k formálnímu hlasování a
byl schválen CENELEC jako EN 60664-4 dne 2005-10-01.

Tato evropská norma se používá společně s EN 60664-1 nebo EN 60664-5.

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)       2006-08-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2008-10-01

Tato evropská norma se odvolává na mezinárodní normy. Kde uvedená mezinárodní norma byla
schválena jako evropská norma nebo existující tuzemská evropská norma, musí se místo nich používat
tato evropská norma. Případné informace mohou být nalezeny na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60664-4:2005 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Na zařízení nízkého napětí vzniká také vysoké elektrické namáhání. Kmitočet je obvykle 50/60 Hz, ale
v některých aplikacích se může vyskytovat vyšší kmitočet (400 Hz) nebo nižší kmitočet (16 2/3 Hz)



nebo DC. Zvláštní poměry existují ve výkonových vysílačích. Vývoj takového zařízení dal dříve popud
pro výzkum výdržné schopností izolace při rádiových kmitočtech. Od té doby nebylo hledisko
namáhání napětím s vysokým kmitočtem příliš sledováno.

V současné době jsou v zařízení nízkého napětí často používána pracovní napětí s vysokým kmitočtem
přesahujícím 30 kHz a v budoucnu je pravděpodobné použití kmitočtů v rozsahu MHz. Mnoho průběhů
napětí není sinusové. Pro miniaturizaci a pro vysokou účinnost jsou nutné malé rozměry, například u
vysokofrekvenčních transformátorů. Následkem toho se v pevné izolaci běžně vyskytují velmi vysoká
namáhání.

Se vzrůstem kmitočtu roste zhruba proporcionálně kmitočtu také degradační účinek částečných
výbojů, takže vliv částečných výbojů na dimenzování izolace je podstatně větší než u sí»ového
kmitočtu.

Protože rozměry se budou pravděpodobně dále zmenšovat a kmitočty narůstat, bude se tento stav v
budoucnu zhoršovat. Pro koordinaci izolace zařízení nízkého napětí se proto musí z hlediska bezpečnosti
osob a spolehlivosti zařízení uvažovat namáhání způsobené vysokým kmitočtem až do 100 MHz (viz
poznámka 2 v rozsahu platnosti Části 1).

Tato norma shrnuje nejdůležitější dostupné údaje z hlediska namáhání izolace vysokým kmitočtem a
určuje jak jsou ovlivněny materiály a jejich dimenzování. Specifikují se údaje pro dimenzování nejkratších
vzdáleností, povrchových cest a pevné izolace. Tato norma také popisuje jak mohou být prováděny
zkoušky s ohledem na toto namáhání.
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1 Rozsah platnosti a předmět normy
Tato část IEC 60664 se zabývá základní, přídavnou a zesílenou izolací v zařízení nízkého napětí
podrobenou namáhání napětím s vysokým kmitočtem. Hodnoty pro dimenzování platí přímo pro
základní izolaci, pro zesílenou izolaci se používají dodatečné požadavky podle Části 1. Je použitelná pro
dimenzování vzdušných vzdáleností, povrchových cest a pevné izolace namáhané jakýmkoli druhem
periodických napětí se základním kmitočtem nad 30 kHz až do 10 MHz.

Tato část IEC 60664 může být používána jen společně s IEC 60664-1 nebo s IEC 60664-5 (v této
normě se nazývají Část 1 nebo Část 5). Při používání Části 1 nebo Části 5 společně s touto částí je mez
kmitočtů v Části 1 nebo Části 5 rozšířena na kmitočty vyšší než 30 kHz.

Tato část platí také pro kmitočty vyšší než 30 kHz a ochrany typu 1 v Části 3. Pro ochrany typu 2 se
tato otázka zvažuje.

POZNÁMKA 1 Hodnoty pro dimenzování při kmitočtech nad 10 MHz se zvažují.
POZNÁMKA 2 Tato norma se nevztahuje na vysokofrekvenční emise do sítí. Při normálním použití zařízení se
předpokládá, že rušení sí»ových obvodů vyzařovaným napětím s vysokým kmitočtem je v porovnání s
namáháním izolace zanedbatelné a proto jej není nutné brát v úvahu.

Platí pro zařízení určená pro nadmořskou výšku do 2 000 m se jmenovitým střídavým napětím do 1 000
V.

Stanoví požadavky na vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci zařízení podle jejich



provozních kritérií. Zahrnuje metody elektrického zkoušení s ohledem na koordinaci izolace.

Minimální vzdálenosti stanovené v této části neplatí při výskytu ionizovaných plynů. Pro tyto
podmínky mohou být rozhodnutím technické komise stanoveny zvláštní požadavky.

Tato část se nevztahuje na vzdálenosti:

–      v kapalné izolaci,

–      v plynech jiných než vzduch,

–      ve stlačeném vzduchu.

POZNÁMKA 3 Ve vnitřních obvodech zařízení mohou být napětí vyšší.
POZNÁMKA 4 Požadavky pro výšky nad 2 000 m se mohou odvodit z tabulky A.2 přílohy A v Části 1.

Cílem této normy je vést technické komise odpovědné za různá zařízení k racionalizaci požadavků,
aby se dosáhlo koordinace izolace při stanovení vzdušných vzdáleností, povrchových cest a pevné
izolace zařízení.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných
odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního
dokumentu (včetně změn).

IEC 60112:2003 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid
insulating materials under moist conditions        
(Zkoušky tuhých elektroizolačních materiálů. Metoda určování porovnávacích indexů a indexů
odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům za vlhka)

IEC 60664-1:1992 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1:
Principles, requirements and tests, Amendment 1 (2000), Amendment 2 (2002)       
(Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky)

IEC 60664-5:2003 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - A
comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2
mm  
(Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení
nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm)

IEC Pokyn 104:1997 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications
and group safety publications           
(Směrnice pro navrhování bezpečnostních norem a úloha komisí při řízení funkce bezpečnosti a skupin
pro funkce bezpečnosti)

-- Vynechaný text --


