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Národní předmluva
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Změny proti předchozí normě
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obecné přeorganizování bezpečnostních požadavků;●

významné změny týkající se požadavků na elektrickou bezpečnost vnitřních součástí;●

vysvětlení mnoha požadavků a zkoušek, především úniku tlaku a pevnostních zkoušek;●

rozšířené zkoušky větrem;●



dodatečné zkoušky vypouštění kondenzátu a netěsnosti výfukového systému.●
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Předmluva

Text dokumentu 105/371/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62282-3-100, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 105 Technologie palivových článků byl předložen k paralelnímu hlasování a byl
schválen CENELEC jako EN 62282-3-100.

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 (dop) 2012-12-22
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-03-22

Tento dokument nahrazuje EN 62282-3-1:2007.

IEC 62282-3-100 obsahuje oproti prvnímu vydání IEC 62282-3-1 následující významné změny:

obecné přeorganizování bezpečnostních požadavků;a.
významné změny týkající se požadavků na elektrickou bezpečnost vnitřních součástí;b.
vysvětlení mnoha požadavků a zkoušek, především úniku tlaku a pevnostních zkoušek;c.



rozšířené zkoušky větrem;d.
dodatečné zkoušky vypouštění kondenzátu a netěsností odvětrání.e.

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.

Tato norma pokrývá základní principy bezpečnostních požadavků pro elektrická zařízení, navržená pro
používání v rámci stanovených napěťových mezí (LVD 2006/95/EC).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62282-3-100:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Typický napájecí systém na palivové články je zobrazen na obrázku 1.

Obrázek 1 – Napájecí systémy na palivové články

Celkový návrh napájecího systému, jak s ním počítá tato norma, tvoří sestavu integrovaných systémů,
podle potřeby, které jsou určeny pro provádění stanovených funkcí, jak je uvedeno dále.



Systém zpracování paliva – systém zařízení pro chemické a/nebo fyzikální zpracování a příslušnou výměnu●

tepla a řízení nutné pro přípravu, a pokud je to nutné, tlakování paliva pro jeho použití v napájecím systému
na palivové články;
Systém zpracování okysličovadla – systém, který měří, upravuje, zpracovává a může tlakovat přicházející●

materiál pro použití v napájecím systému na palivové články;
Systém řízení tepla – systém, který zajišťuje ohřev nebo chlazení a potlačení tepla tak, aby byl napájecí●

systém na palivové články udržován v rozsahu provozních teplot, a může zajišťovat využití nadbytečného
tepla a pomáhat při ohřevu výkonového bloku během spouštění
Systém úpravy vody – systém, který zajišťuje všechny nezbytné úpravy pro čištění cirkulující nebo přidané●

vody pro její použití v napájecím systému na palivové články;
Systém úpravy výkonu – zařízení, které je použito pro přizpůsobení vyráběné elektrické energie svazkem●

palivových článků odběratelským požadavkům, podle specifikace výrobce;
Automatický řídicí systém – systém, který se skládá ze snímačů, akčních prvků, ventilů, vypínačů●

a logických prvků, které udržují parametry napájecího systému na palivové články v mezích stanovených
výrobcem, včetně přechodu do bezpečných stavů bez ručního zásahu;
Systém větrání – systém, který zajišťuje přívod vzduchu do závěru napájecího systému na palivové články●

pomocí nuceného nebo přirozeného větrání;
Moduly palivového článku – sestava zařízení jednoho nebo více svazků palivových článků, která●

elektrochemicky převádí chemickou energii na elektrickou energii a tepelnou energii, a která má být
začleněna do systému výroby energie;
Svazek palivových článků – sestava zařízení článků, separátorů, chladících desek, sběrného potrubí●

a nosných konstrukcí, která elektrochemicky převádí, obvykle vodíkem obohacený plyn a sloučeniny vzduchu
na DC elektrickou energii, teplo a další vedlejší produkty reakce;
Lokální uskladnění energie – systém zařízení pro vnitřní uskladnění energie, který je určen jako pomocný●

nebo doplňkový k modulu palivového článku pro zajištění energie pro vnitřní nebo vnější zatížení.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62282 platí pro stabilní, samostatné napájecí systémy na palivové články nebo napájecí
systémy na palivové články, které se skládají z továrně sestavené jednotky integrovaných systémů,
které vyrábějí elektřinu pomocí elektrochemických reakcí.

Tato norma platí pro systémy

určené pro přímé připojení nebo přes přepojovač na rozvodnou síť nebo k samostatnému napájecímu●

rozvodnému systému;
určené pro dodávku AC nebo DC elektrické energie;●

s nebo bez schopnosti rekuperace využitelného tepla;●

určené pro provoz s následujícími vstupními palivy:●

zemní plyn nebo jiné plyny s metanem získané z obnovitelných (biomasa) nebo fosilních zdrojů paliva,a.
například skládkový plyn, plynů z vyhnívání, plynů z uhelných dolů;
paliva získaná při rafinaci surové nafty, například nafta, benzín, kerosen, zkapalněné uhlovodíkové plyny,b.
jako je propan nebo butan;
alkoholy, estery, ethery, aldehydy, ketony, Fischer-Tropschovy kapaliny a další vhodné organickéc.
sloučeniny bohaté na vodík, získané z obnovitelných zdrojů (biomasy) nebo fosilních palivových zdrojů,
například methanol, ethanol, dimethylether, bio nafta;
vodík, plynné směsi obsahující plynný vodík, například syntetické plyny, svítiplyn.d.

Tato norma neplatí pro:

miniaturní napájecí systémy na palivové články;●

přenosné napájecí systémy na palivové články;●

hnací systémy na palivové články.●

POZNÁMKA Pro speciální aplikace, jako jsou „námořní pomocné napájecí systémy“ mohou být
v odpovídajících normách lodních registrů uvedeny dodatečné požadavky.



Tato norma je použitelná pro stabilní napájecí systémy na palivové články, určené pro vnitřní
a venkovní komerční, průmyslové a domovní použití v prostorech bez nebezpečí výbuchu.

Tato norma zohledňuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, které se
výjimkou nebezpečí spojených s kompatibilitou prostředí (instalačních podmínek), vztahují
k napájecím systémům na palivové články, pokud jsou použity podle specifikace a za podmínek
předpokládaných výrobcem.

Tato norma pojednává o podmínkách, které mohou vytvářet na jedné straně nebezpečí pro osoby
a na druhé straně pouze poškodit okolí napájecího systému na palivové články. Ochrana proti
poškození vnitřního systému na palivové články není v této normě zahrnuta, pokud to nevede
k nebezpečí v okolí napájecího systému na palivové články.

Požadavky této normy nemají omezovat inovace. Při uvažování paliv, materiálů, návrhů a konstrukcí,
které nejsou specificky zahrnuty v této normě, musí být tyto alternativy posouzeny tak, aby jejich
schopnosti dosahovaly úrovně bezpečnosti a funkčnosti rovnocenné těm, které jsou předepsány
v této normě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


