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Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8528-6:2005. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 8528-6:2005. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8528-6 (33 3140) z března 1996.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma byla oproti předchozímu vydání technicky revidována v souladu s posledními poznatky
vědy a techniky.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Technické komise ISO obvykle připravují mezinárodní normy. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas
alespoň 75 % hlasujících členů.



Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

ISO 8528-6 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 70 Spalovací motory.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8528-6:1993), které bylo technicky revidováno.

ISO 8528 sestává z dále uvedených částí se společným názvem Zdrojová soustrojí střídavého proudu
poháněná pístovými spalovacími motory:

Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení●

Část 2: Motory●

Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí●

Část 4: Řídicí a spínací přístroje●

Část 5: Zdrojová soustrojí●

Část 6: Metody zkoušení●

Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh●

Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu●

Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací●

Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové plochy●

Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení – Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení)●

Část 12: Nouzový napájecí zdroj proudu pro bezpečnostně-technické provozy●

1 Předmět normy

Tato část ISO 8528 stanovuje metody zkoušení používané pro charakterizování celého zdrojového
soustrojí. Norma platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími
motory (RIC) pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě
letadel nebo pro pohon silničních vozidel a Iokomotiv.

Pro některé zvláštní aplikace (např. nutné napájení nemocnic, výškových budov) mohou být zapotřebí
doplňující požadavky. Ustanovení této části ISO 8528 mají být považována jako základ pro stanovení
doplňujících požadavků.

Pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná jinými hnacími motory s vratným pohybem (např.
parními motory) se má tato část ISO 8528 použít jako základ pro stanovení zmíněných požadavků.

POZNÁMKA Stávající zkušební metody pro motor (ISO 3046-1 a ISO 3046-3) a generátor (IEC 60034-2)
jsou pro tyto komponenty aplikovatelné. Výrobce zdrojového soustrojí je odpovědný za stanovení
těchto charakteristik a zkoušek, které se pro jejich ověřování budou provádět.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


