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Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1986-09-10. Podle Vnitřních předpisů CENELEC
pro členské národní komitéty byly určeny termíny zavedení harmonizačního dokumentu takto:

-  nejzazší datum pro oznámení existence HD na národní úrovni (doa)                                   1987-0-
-15

-  nejzazší datum vydání harmonizované národní normy                    (dop)                                   1987-
09-15

-  nejzazší datum zrušení rozporných národních norem                      (dow)                                  1987-
09-15

Seznamy harmonizovaných národních norem lze obdržet u národních komitétů CENELEC nebo od
Ústředního sekretariátu CENELEC.

Cleny CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

3

ČSN IEC 795



Obsah

Strana

Předmluva .......................................................................................    4

Úvodní údaje .....................................................................................    4

Kapitola

1    Předmět normy a rozsah platnosti ...................................................................    4

2   Všeobecně.....................................................................................    5

3    Příprava zkušebních vzorků........................................................................    5

4    Zahřívání vzorků................................................................................    6

5    Úprava .......................................................................................    6

6    Měření průrazného napětí .........................................................................    6

7    Postup........................................................................................    6

Tabulka .........................................................................................    6

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými
komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší
možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními
komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly
text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují.
Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno
v národním předpise vyznačen.

Úvodní údaje

Tato norma byla vypracována subkomisí 15B: Zkoušky odolnosti, technické komise IEC č. 15: Izolační
materiály. Text této normy je založen na těchto dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo Hlasovací zpráva
15B(CO)54 15B(CO)57

Úplné informace o hlasování ke schválení této normy jsou obsaženy v uvedené hlasovací zprávě.

Normativní odkazy na publikace IEC

IEC 216 (řada) Návod pro určení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů



(Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials)

IEC 243: 1967 Doporučené metody pro zkoušení elektrické pevnosti izolačních materiálů při
průmyslových kmitočtech (Recommended methods of test for electric strength of solid insulating
materials at power frequencies)

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato zkušební metoda slouží ke stanovení dlouhodobé tepelné odolnosti ohebných vrstvených
materiálů používaných pro elektroizolační účely.
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