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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-06-19 se nahrazuje ČSN EN 61000-4-5 ed. 2 (33 3432) z července 2007, 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 61000-4-5:2014 dovoleno do 2017-06-19
používat dosud platnou ČSN EN 61000-4-5 ed. 2 (33 3432) z července 2007.

Změny proti předchozí normě

V kapitole 3 jsou nově definovány tři významy termínu „doba trvání“ a dva významy termínu
„náběžná doba“. Termíny „doba na poloviční hodnotu“ a „virtuální počátek„ byly vypuštěny. Byl
doplněn seznam zkratek. V kapitole 4 byly v tabulce 1 doplněny zkušební úrovně mezi vodiči.
V kapitole 6 byly upřesněny tabulky 2 a 3, v obrázcích 2 a 3 znázorněny doby trvání a zcela
přepracována ustanovení následujících článků. Za článkem 6.3.3 byl doplněn nový článek 6.4
uvádějící kalibraci vazební/oddělovací sítě.



V tomto třetím vydání se normativní příloha A plně věnuje zkoušce rázových impulzů na
vstupech/výstupech připojených na venkovní telekomunikační vedení řešené dříve v článku 6.2
druhého vydání. Zejména uvádí specifikace generátoru kombinované vlny 10/700 ms. Byly přidány
nové přílohy: D Úvahy pro dosažení odolnosti zařízení připojených do soustav nízkého napětí,
E Matematické modelování tvarů vlny rázových impulzů , F Posouzení nejistoty měření, G Metoda
kalibrace impulzních měřicích systémů, H Vazba/oddělení rázových impulzů na vedeních
dimenzovaných nad 200 A.
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IEC 60050 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník
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ČSN EN 60060-2 ed. 2 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 2: Měřicí systémy

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-442: Bezpečnost – Ochrana
instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého
napětí

ČSN EN 60664-1 ed. 2 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady,
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ČSN EN 61643-11 ed. 2 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před
přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody

ČSN CLC/TS 61643-12 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 12: Ochrany před
přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci

ČSN EN 61643-21:2002 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před
přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – Požadavky na funkci a zkušební
metody

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

Informativní údaje z IEC 61000-4-5:2014

Mezinárodní normu IEC 61000-4-5 vypracovala subkomise 77B Vysokofrekvenční jevy, technické
komise IEC/TC 77 Elektromagnetická kompatibilita.

Tvoří část 4-5 souboru norem IEC 61000. Tato norma má status základní normy EMC podle Směrnice
IEC 107.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2005 a tvoří technickou revizi

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:
nová příloha E o matematickém modelování tvarů vlny rázového impulzu;a.
nová příloha F o nejistotě měření;b.



nová příloha G o způsobu kalibrace impulsních měřicích systémů;c.
nová příloha H o vazbě/oddělení rázových impulzů na vedeních dimenzovaných na výše než 200 A;d.
kromě toho zatímco zkouška rázových impulzů na vstupech/výstupech připojených na venkovníe.
telekomunikační vedení byla řešena v článku 6.2 druhého vydání (IEC 61000-4-5:2005), v tomto třetím
vydání (IEC 61000-4-5:2014) se plně věnuje tomuto tématu normativní příloha A. Zejména uvádí specifikace
generátoru kombinované vlny 10/700 ms.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
77B/711/FDIS 77B/715/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 61000 se společným názvem Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
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●

změněna.●

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V originálu této normy se požívá u termínu coupling/decoupling network také jeho zkratka CDN
a v množném čísle CDNs. Vzhledem k tomu, že v češtině se zkratky v množném čísle takto
neformulují, je v textu převzaté normy požit následující zkrácený překlad „sítě CDN“.

V článku 6.3 originálu této normy jsou uváděny neobvyklé formulace identifikace bodů v sestavách
vazebních/oddělovacích sítí CDN a zkoušených zařízení EUT. Například v názvu tabulek 4, 6, 8 a 10
i doprovodném textu je pro rozhodující body uveden termín:

na vstupu/výstupu CDN u EUT (at the EUT port of the CDN)
místo, ve kterém každá vazební/oddělovací síť musí splňovat požadavky podle článků 6.3.2 a 6.3.3
a musí být v souladu s požadavky na kalibraci podle 6.4.

Ovšem v textech na příslušných obrázcích 5 až 11 jsou pro odpovídající body uvedeny jen zkrácené
termíny“.

vstup/výstup EUT (EUT port)
místo, ve kterém každá vazební/oddělovací síť musí splňovat požadavky podle článků 6.3.2 a 6.3.3
a musí být v souladu s požadavky na kalibraci podle 6.4

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).

http://webstore.iec.ch/


Upozornění na národní poznámky
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Předmluva

Text dokumentu 77B/711/FDIS budoucího 3. vydání IEC 61000-4-5, který vypracovala subkomise
IEC/SC 77B Vysokofrekvenční jevy technické komise IEC TC 77 Elektromagnetická kompatibilita, byl
předložen k paralel-
nímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61000 4 5:2014.

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) 2015-03-19
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-06-19

Tento dokument nahrazuje EN 61000-4-5:2006.

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 61000-4-5:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

IEC 61000 se vydává v oddělených částech podle následující struktury:

Část 1: Obecně

Obecné úvahy (úvod, základní principy)

Definice, terminologie



Část 2: Prostředí

Popis prostředí

Třídění prostředí

Kompatibilní úrovně

Část 3: Meze

Meze emise

Meze odolnosti (pokud nespadají pod zodpovědnost komisí výrobku)

Část 4: Zkušební a měřicí technika

Měřicí technika

Zkušební technika

Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů

Směrnice pro instalaci

Metody a prostředky zmírňování vlivů

Část 6: Kmenové normy

Část 9: Různé

Každá část je dále rozdělena do několika částí, které jsou vydávány jako mezinárodní normy,
technické specifikace nebo jako technické zprávy, z nichž některé již byly vydány jako oddíly. Ostatní
jsou vydávány s číslem části následovaným pomlčkou a druhým číslem vyznačujícím další dělení
(například 61000-6-1).

Tato část je mezinárodní norma, která uvádí požadavky na odolnost a postupy zkoušky týkající se
napětí a proudů rázového impulzu.

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato část IEC 61000 se týká požadavků na odolnost, zkušebních metod a rozsahu doporučených
zkušebních úrovní pro zařízení s ohledem na jednosměrné rázové impulzy způsobené přepětími od
spínacích a atmosférických přechodných jevů. Je definováno několik zkušebních úrovní týkajících se
různých prostředí a podmínek instalace. Tyto požadavky byly vyvinuty pro elektrická a elektronická
zařízení a pro tato zařízení tyto požadavky platí.

Cílem této normy je vytvoření obecného doporučení pro vyhodnocení odolnosti elektrického
a elektronického zařízení vystaveného rázovým impulzům. Zkušební metoda dokumentovaná v této
části IEC 61000 popisuje konzistentní metodu určení odolnosti zařízení nebo systému proti
definovanému jevu.

POZNÁMKA Podle popisu ve Směrnici IEC 107 je tato část základní normou EMC určenou k použití
výrobkovými komi-
semi IEC. Jak je rovněž stanoveno ve Směrnici IEC 107 výrobkové komise zodpovídají za určení, zda



tato norma zkoušky odolnosti by měla být aplikována či nikoliv a je-li aplikována, zodpovídají za
určení vhodných zkušebních úrovní a funkčních kritérií. TC 77 a její subkomise jsou připraveny
spolupracovat s výrobkovými komisemi při vyhodnocení hodnot konkrétních úrovní zkoušek odolnosti
pro jejich výrobky.

Tato norma definuje:

rozsah zkušebních úrovní;●

zkušební zařízení;●

zkušební sestavy;●

postupy zkoušky.●

Úkolem popisované laboratorní zkoušky je vyšetření reakce zkoušeného zařízení (EUT) za
stanovených
provozních podmínek na napětí rázového impulzu způsobeného spínáním a účinky blesku.

Záměrem není zkoušet izolační pevnost a odolnost zkoušených zařízení proti namáhání vysokým
napětím. V této normě není rovněž uvažováno přímé injektování proudu blesku, tj. přímého úderu
blesku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


