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zavedení možností jalového výkonu;●

aktualizaci národních parametrů ochran uvedených v Příloze A;●

modifikaci zkoušek pro ověření ochran rozhraní (napěťových a kmitočtových);●

modifikaci zkoušky pro detekci ostrovního provozu;●

doplnění zkoušky pro injektování stejnosměrného proudu.●

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 byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským
sdružením volného obchodu.
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Obsah

Strana

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Technické požadavky 15

4.1 Elektrická instalace 15

4.1.1 Obecně 15

4.1.2 Nadproudová ochrana 15

4.1.3 Uzemňování 15

4.2 Normální provozní rozsah 15



4.2.1 Obecně 15

4.2.2 Spojitý rozsah provozního napětí 15

4.2.3 Spojitý rozsah provozního kmitočtu 15

4.2.4 Odezva na nižší kmitočty 16

4.2.5 Odezva na vyšší kmitočty 16

4.3 Schopnost generovat jalový výkon 18

4.3.1 Mikrogenerátor s měničem 18

4.3.2 Přímo připojený mikrogenerátor bez měniče 18

4.4 Režimy řízení jalového výkonu 18

4.4.1 Obecně 18

4.4.2 Režim fixního řízení cos ? 19

4.4.3 Režim řízení jalového výkonu podle napětí Q (U) 19

4.4.4 Režim řízení činného výkonu podle cos ? (P) 19

4.5 Řízení napětí činným výkonem 20

4.6 Ochrana rozhraní 20

4.6.1 Obecně 20

4.6.2 Nastavení ochrany rozhraní 21

4.6.3 Požadavky týkající se tolerance jedné poruchy systému ochrany rozhraní 21

4.7 Připojení a spuštění výrobny elektřiny 22

4.7.1 Obecně 22

4.7.2 Automatické znovupřipojení po vypnutí 22

4.7.3 Spuštění výroby elektrické energie 22

4.7.4 Synchronizace 22

4.8 Kvalita elektřiny 22

4.8.1 Obecně 22

4.8.2 Injektovaný stejnosměrný proud 23

5 Provoz a bezpečnost mikrogenerátoru 23

5.1 Obecně 23



5.2 Bezpečnost 24

5.3 Informační štítek 24

5.4 Označení 24

5.5 Údržba a výrobní kusové zkoušky 25

6 Uvádění do provozu 25

Strana

Příloha A (informativní)  Nastavení a požadavky na národní úrovni 26

A.1 Obecně 26

A.2 AT – Rakousko 26

A.3 BE – Belgie 27

A.4 CY – Kypr 28

A.5 CZ – Česká Republika 28

A.6 DE – Německo 28

A.7 DK – Dánsko 29

A.8 EE – Estonsko 29

A.9 ES – Španělsko 30

A.10 FI – Finsko 30

A.11 FR – Francie 31

A.12 GB – Spojené království 31

A.13 IE – Irsko 33

A.14 IT – Itálie 33

A.15 LV – Litva 35

A.16 NL – Nizozemsko 35

A.17 NO – Norsko 36

A.18 PL – Polsko 36

A.19 Sl – Slovinsko 36

A.20 SE – Švédsko 37

Příloha B (informativní)  Ztráta napájení a celkový bezpečnostní systém 38



Příloha C (informativní)  Příklady notifikačních listů 39

C.1 Obecně 39

C.2 Žádost o připojení mikrogenerátorů 39

C.3 Hlášení o odstavení mikrogenerátorů z provozu 41

Příloha D (informativní)  Provádění ověřovací zkoušky 42

D.1 Obecně 42

D.2 Ověřovací zkouška ochrany rozhraní 42

D.2.1 Úvod 42

D.2.2 Obecně 42

D.2.3 Vyšší/nižší napětí 42

D.2.4 Vyšší/nižší kmitočet 43

D.2.5 Ochrana při ztrátě sítě LoM 44

D.3 Typové zkoušky mikrogenerátoru 45

D.3.1 Provozní rozsah 45

D.3.2 Napájení činným výkonem při nižším kmitočtu 45

D.3.3 Odezva výkonu na vyšší kmitočet 46

D.3.4 Schopnost dodávat jalový výkon 48

D.3.5 Regulace napětí činným výkonem 49

D.3.6 Připojení a nastartování výroby elektřiny 49

D.3.7 Příspěvek zkratového proudu 51

D.3.8 Emise harmonických proudů 51

Strana

D.3.9 Kolísání napětí a flikr 51

D.3.10 Injektáž stejnosměrného proudu 51

Příloha E (informativní)  Výsledkový list typové certifikační zkoušky 52

E.1 Obecné podrobnosti 52

E.1.1 Podrobnosti o mikro-generátoru 52

E.1.2 Podrobnosti domovní zkoušky 52



E.1.3 Podrobnosti zkoušky 52

E.2 Typové zkoušky ochrany rozhraní 52

E.2.1 Obecně 52

E.2.2 Zkoušky nižším/vyšším kmitočtem 52

E.2.3 Zkoušky nižším/vyšším napětím (jednostupňová ochrana) 53

E.2.4 Zkouška ochrany při ztrátě sítě LoM 53

E.3 Typové zkoušky mikro-generátoru 53

E.3.1 Provozní rozsah 53

E.3.2 Činný výkon při nižším kmitočtu 53

E.3.3 Odezva výkonu při vyšším kmitočtu 53

E.3.4 Jalový výkon 54

E.3.5 Připojení a nastartování výroby elektřiny 55

E.3.6 Příspěvek zkratového proudu 55

E.3.7 Kvalita elektřiny 56

E.4 Komentáře 56

Příloha F (informativní)  Uvádění do provozu 57

F.1 Instalace 57

F.2 Proces notifikace 57

F.2.1 Obvyklý postup 57

F.2.2 Připoj a informuj v jednoduché instalaci 57

Příloha G (normativní)  Země dovolující rozšíření oblasti působnosti na > 16 A 58

G.1 Obecně 58

G.2 CY – Kypr 58

G.3 FI – Finsko 58

G.4 IE – Irsko 58

Příloha H (informativní)  Zkratky 59

Příloha I (informativní)  Odchylky typu A 60

Bibliografie 61



Obrázky

Obrázek 1 – Hlavní časové údaje určující působení ochrany rozhraní 12

Obrázek 2 – Maximální dovolené snížení výkonu v případě nízkého kmitočtu 16

Obrázek 3 – Jalový výkon při spotřebičové orientaci 18

Obrázek 4 – Charakteristika řízení jalového výkonu 19

Obrázek 5 – Příklad výstražné tabulky společné pro obsah i rozměr 25

Obrázek A.1 34

Obrázek D.1 – Uspořádání zkoušky LoM 44

Obrázek D.2 – Příklad zkoušení napájecího činného výkonu při vyšším kmitočtu s f1 = 50,2 Hz 46

Obrázek D.3 – Zkušební uspořádání pro měření účiníku 48

Strana

Tabulky

Tabulka 1 – Minimální doba provozu při nižším kmitočtu 16

Tabulka 2 – Minimální doba provozu při vyšším kmitočtu 16

Tabulka 3 – Normalizované nastavení odezvy výkonu na vyšší kmitočet 17

Tabulka 4 – Normalizovaná nastavení ochrany rozhraní 21

Tabulka 5 – Normy pro emise flikru a harmonických 23 

 
1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí technické požadavky pro funkce ochran a možnosti provozování
mikrogene-
rátorůNP) navržených pro paralelní provoz s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí.

Tato evropská norma platí bez ohledu na primární zdroje energie mikrogenerátorů pracujících
paralelně s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí, které se týkají zařízení s fázovým proudem
do 16 A včetně, zapojených jednofázově nebo vícefázově o fázovém napětí 230/400 V nebo
vícefázově o sdruženém
napětí 230 V.

Tato evropská norma se z praktických důvodů týká provozovatelů distribuční soustavy, pokud se týká
nastavení, musí být definována a/nebo stanovena, dokonce i když jsou tato nastavení definována
a/nebo i když jsou tato nastavení, musí být definována a/nebo stanovena jiným účastníkem v souladu
s národním a evropským právním rámcem.

POZNÁMKA 1 To zahrnuje evropské síťové kodexy a jejich uplatňování na národní úrovni, jakož i další
národní předpisy.



POZNÁMKA 2 Další národní požadavky, zejména pro připojení a provozu mikrogenerátoru k síti lze
použít, pokud nejsou v rozporu s touto evropskou normou.

V některých zemích tato norma může být použita pro generátory s vyšším výkonem používané
zejména v domovních a malých instalacích pro podnikání. Tyto státy jsou uvedeny v příloze G.

Ustanovení této evropské normy nejsou určena pro zajištění vlastní bezpečnosti osob provozovatele
distribuční soustavy PDS nebo jejich smluvních partnerů.

Do předmětu normy jsou zahrnuta následující hlediska:

využitelné jsou všechny technologie mikrogenerátorů.●

Následující hlediska jsou vyloučena z předmětu normy:

vícenásobné jednotky, které v instalaci znamenají překročení hodnoty 16 A na fázi;●

problémy s přeúčtováním výnosu, měření nebo jiných obchodních činností;●

požadavky týkající se primárního zdroje energie, například souvisící s generátorovými jednotkami spalující●

plyn;
ostrovní provoz elektráren, a to jak úmyslný, tak i neúmyslný, nezahrnující žádnou část veřejné distribuční●

sítě;
aktivní přední konce budičů, které po krátkou dobu dodávají elektřinu zpět do veřejné distribuční sítě.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


