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Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2015-07-19 se nahrazuje ČSN EN 62282- 3- 3 (33 6000) ze září 2008, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62282- 3- 300:2012 dovoleno do 2015-07-19
používat dosud platnou ČSN EN 62282- 3- 3 (33 6000) ze září 2008.

Změny proti předchozí normě

EN 62282- 3- 300:2012 obsahuje ve srovnání s EN 62282- 3- 3:2008 dále uvedené významné změny:

byl doplněn rozsah platnosti tak, aby nedocházelo k překrývání mezi EN 62282- 3-100 a EN 62282- 3- 300●

v požadavcích týkajících se bezpečnosti;
byly aktualizovány odkazy na citované dokumenty a definice;●

byly vypuštěny požadavky použitelné pro stabilní palivové články, tak aby se předmět této normy soustředil●



na „rizika při instalaci“;
byla snížena úroveň CO pro malé napájecí systémy na palivové články, které mají výfuk přímo do pláště●

zařízení, ve kterém jsou články instalovány a kde má tento plášť zajistit bezpečnost;
byly upraveny požadavky na použití systému pro detekci hořlavých plynů;●

byl doplněn odkaz na normu ISO 23551-1 na plynové ventily.●

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60079-10 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60079-10 (33 2320) Výbušné atmosféry

IEC 60079-29-1 zavedena v ČSN EN 60079-29-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory
plynů –
Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

IEC 60079-29-2 zavedena v ČSN EN 60079-29-2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory
plynů –
Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

IEC 62282-3-100:2012 zavedena v ČSN EN 62282-3-100:2012 (33 6000) Technologie palivových
článků – Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost

ISO 1182 zavedena v ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška
nehořlavosti

ISO 14121 nezavedena

ISO 23551-1 dosud zavedena

Informativní údaje z IEC 62282- 3- 300:2012

Mezinárodní normu IEC 62282- 3- 300 vypracovala technická komise IEC/TC 105 Technologie
palivových článků.

IEC 62282- 3- 300 zrušuje a nahrazuje IEC 62282- 3- 3, vydanou v roce 2007 a je její technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
105/377/FDIS 105/388/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62282 se společným názvem Technologie palivových článků je
možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

http://webstore.iec.ch/


změněna.●

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy.

Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání
nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).
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Pohludka
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normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
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a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Předmluva

Text dokumentu 105/377/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 62282-3-300, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 105 Technologie palivových článků, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 62282- 3- 300.

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) 2013-04-19
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-07-19

Tento dokument nahrazuje EN 62282-3-3:2008.

EN 62282-3-300:2012 obsahuje ve srovnání s EN 62282- 3- 3:2008 dále uvedené významné změny:

byl doplněn rozsah platnosti tak, aby nedocházelo k překrývání mezi EN 62282 -3-100 a EN 62282- 3- 300●

v požadavcích týkajících se bezpečnosti;
byly aktualizovány odkazy na citované dokumenty a definice;●

byly vypuštěny požadavky použitelné pro stabilní palivové články, tak aby se předmět této normy soustředil●

na „rizika při instalaci“;
byla snížena úroveň CO pro malé napájecí systémy na palivové články, které mají výfuk přímo do pláště●

zařízení, ve kterém jsou články instalovány a kde má tento plášť zajistit bezpečnost;
byly upraveny požadavky na použití systému pro detekci hořlavých plynů;●

byl doplněn odkaz na normu ISO 23551-1 na plynové ventily.●

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

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.

Oznámení o schválení



Text mezinárodní normy IEC 62282- 3- 300:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma platí pro instalace stabilních napájecích systémů na palivové články, které
jsou konstruovány v souladu s IEC 62282-3-100.

Požadavky této normy nemají bránit inovacím. Instalace, která využívá materiály a/nebo metody,
které se liší od těch, které jsou popsány v této normě, mohou být přezkoumány a vyzkoušeny podle
smyslu těchto požadavků a pokud se zjistí, že jsou v podstatě ekvivalentní, mohou se považovat za
splňující tuto normu.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62282 stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro instalaci venkovních nebo
vnitřních napájecích systémů na palivové články vyhovujících IEC 62282-3-100 a platí pro instalace
dále uvedených systémů:

určených pro elektrické připojení k síti přímo nebo snadným přístupem přes ručně ovládaný přepínač nebo●

jistič;
určených pro samostatné napájecí rozvodné systémy;●

určených pro dodávku AC nebo DC energie;●

se schopností nebo bez schopnosti rekuperace užitečného tepla.●

Tato norma se omezuje na ty podmínky, které mohou vznikat v procesu instalace a mohou vést
k ohrožení personálu nebo poškození zařízení nebo majetku mimo napájecí systém na palivové
články.

Tato norma nezahrnuje bezpečnostní požadavky na stabilní napájecí systémy na palivové články,
které jsou pokryty IEC 62282-3-100.

Dále tato norma nezahrnuje:

systémy pro dodávku paliva a/nebo jeho skladování;●

pomocné systémy pro dodávku a likvidaci médií;●

vypínače nebo jističe;●

přenosné napájecí systémy na palivové články;●

napájecí systémy na palivové články pro pohony;●

aplikace APU (pomocné napájecí jednotky).●

Typická instalace stabilního napájecího systému na palivové články je zobrazena na obrázku 1.

Legenda

EMD elektromagnetické rušení



EMI elektromagnetická interference

Obrázek 1 – Napájecí systém na palivové články

Napájecí systém na palivové články se dělí do dvou kategorií:

malé systémy;●

velké systémy.●

Definice jsou uvedeny v kapitole 3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


