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1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma platí pro trakční transformátory a pomocné transformátory instalované
v drážních vozidlech a pro různé druhy výkonových tlumivek, zapojených do trakčních a pomocných
obvodů drážních vozidel, suchých nebo ponořených do kapaliny.



POZNÁMKA Požadavky IEC 60076 (soubor) platí pro transformátory a tlumivky tam, kde nejsou
v rozporu s touto normou nebo se specializovanými publikacemi IEC pojednávajícími o trakčních
zařízeních.

Tato norma může být po dohodě mezi uživatelem a výrobcem také použita pro trakční
transformátory vozidel napájených z trojfázové střídavé sítě a pro transformátory zapojené do
jednofázových nebo vícefázových pomocných obvodů vozidel, s výjimkou přístrojových
transformátorů a transformátorů se jmenovitým výkonem nižším než 1 kVA u jednofázových nebo
5 kVA u vícefázových transformátorů.

Tato norma neplatí pro příslušenství, jako jsou přepínače odboček, rezistory, výměníky tepla,
ventilátory atd., určené pro montáž na transformátory nebo tlumivky, které jsou zkoušeny
samostatně podle příslušných předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


