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Úvod

Tato část IEC 62282 uvádí konzistentní a opakovatelné metody pro elektrickou/tepelnou
a environmentální funkčnost malých stabilních napájecích systémů na palivové články.

Tato mezinárodní norma omezuje svůj rozsah platnosti na malé (do 10 kW elektrického výkonu)
napájecí systémy na palivové články a uvádí zkušební metody detailně zvláště navržené pro tyto
systémy. Vychází z IEC 62282-3-200, která obecně popisuje metody funkčních zkoušek, které jsou



společné pro všechny typy palivových článků.

Tato norma popisuje pouze typové zkoušek a jejich zkušební metody. V této normě nejsou
identifikovány nebo vyžadovány žádné kusové zkoušky, a nejsou stanoveny žádné cílové hodnoty pro
hodnocení funkčnosti.

Toto norma má být používána výrobci malých napájecích systémů na palivové články a/nebo těmi,
kdo hodnotí funkčnost těchto systémů pro účely certifikace.

Uživatelé této normy mohou výběrově provádět zkoušky uvedené v této normě, které jsou vhodné pro
jejich účely. Tato norma nemá za cíl vyloučit jakékoliv jiné metody.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62282 uvádí zkušební metody pro elektrickou/tepelnou a environmentální funkčnost
malých stabilních napájecích systémů na palivové články, které splňují dále uvedená kritéria:

výkon: jmenovitý elektrický výkon menší než 10 kW;●

výstupní režim: připojení k síti/nezávislý provoz nebo samostatný provoz s jednofázovým AC výstupem nebo●

3fázovým AC výstupem s napětím do 1 000 V, nebo DC výstupem s napětím do 1 500 V;

POZNÁMKA Mez 1 000 V vyplývá z definice „nízkého napětí“ podle IEV 601-01-26.

provozní tlak: maximální dovolený pracovní tlak menší než 0,1 MPa (přetlak) pro palivové cesty a cesty pro●

okysličovadlo;
palivo: plynné palivo (zemní plyn, LPG, propan, butan, vodík apod.) nebo kapalné palivo (petrolej, methanol,●

atd.);
okysličovadlo: vzduch.●

Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články, jejímž základním cílem je výroba elektrické
energie a jejímž druhořadým cílem může být využití odpadního tepla. Proto jsou napájecí systémy na
palivové články, jejímž základním cílem je výroba tepla a využití vznikající elektrické energie je
druhořadým cílem, mimo rozsah platnosti této normy.

Všechny systémy se zabudovanými bateriemi jsou v rozsahu platnosti této normy. To zahrnuje
systémy, ve kterých jsou baterie nabíjené vnitřně nebo jsou nabíjené z vnějších zdrojů.

Tato norma neplatí pro pomocné generátory tepla, které produkují tepelnou energii.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


