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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61851, společně s IEC 61851-1:2010 stanovuje požadavky pro vodivé připojení
elektrického
vozidla (EV) k AC nebo DC zdroji. Použije se pouze na palubní nabíjecí jednotky zkoušené buď
s celým vozidlem, nebo zkoušené na úrovni komponenty systému nabíjení (ESA – elektronická
podsestava).

Tento dokument pokrývá požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) pro elektricky poháněná
vozidla
s libovolným nabíjecím režimem jsou-li připojena k síťovému napájení.

Tento dokument se nepoužije pro trolejbusy, kolejová vozidla, průmyslové vozíky a vozidla určená
především k používání jako terénní vozidla, jako jsou lesní a stavební stroje.

POZNÁMKA 1 Zvláštní bezpečnostní požadavky, které platí pro zařízení vozidel v průběhu nabíjení,
jsou zpracovány v samostatných dokumentech, jak je uvedeno v odpovídajících článcích tohoto
dokumentu.

POZNÁMKA 2 Elektrická vozidla (EV) zahrnují čistě elektrická vozidla, stejně tak jako hybridní
elektrická vozidla s přídavným spalovacím motorem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1]     ČSN EN 55022 ed. 3:2011, která přejímala CISPR 22:2008, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

NP[2])     NÁRODNÍ POZNÁMKA Viz EN 61851-21-1:2017/AC:2017-11.

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Viz EN 61851-21-1:2017/AC:2017-11.


