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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50673:2019) vypracovala technická komise CLC/TC 36A Izolační průchodky.

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) 2019-12-27
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2021-12-27
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.



Úvod
Cílem tohoto dokumentu je specifikovat rozměry, vlastnosti, požadavky a zkoušky k zajištění
zaměnitelnosti mezi zásuvnými typy průchodek a oddělitelnými spojkami, instalovanými
vysokonapěťovými silovými kabely s výtlačně lisovanou izolací a připojenými k elektrickým
zařízením, jako jsou transformátory plněné kapalinou a plynem izolovaná rozvodná a řídicí zařízení.
Použití takových zásuvných typů průchodek je omezeno na Um = 72,5 kV a jmenovité proudy 630 A až
1 250 A.



1 Rozsah platnosti
Tento dokument se vztahuje na zásuvné průchodky podle EN 60137, které mají maximální napětí
72,5 kV, jmenovité proudy od 630 A do 1 250 A a kmitočty od 15 Hz do 60 Hz pro jednofázová nebo
trojfázová uspořádání v elektrických zařízeních, jako jsou transformátory plněné kapalinou nebo
plynem izolovaná rozvodná a řídicí zařízení. V případě potřeby doplňuje a pozměňuje příslušné
normy EN.

Použití těchto zásuvných typů průchodek je vyvozeno z EN 50180 a EN 50181, avšak platí pro vyšší
napětí
s odchylkami popsanými v EN 50299-2 a EN 62271-209.

Tato norma nezahrnuje sestavu spojky popsanou v EN 50299-2 a EN 62271-209.

Soubory EN 60137 a HD 632 přehledně uvádí kvalifikační, typové, výrobní kusové a výběrové
zkoušky zásuvných typů průchodek, kterých se týká tato norma.

Tento dokument stanovuje hlavní rozměry a zkušební postupy pro zajištění řádné montáže
a zaměnitelnosti
příslušných zásuvných oddělitelných spojek s odpovídajícími jmenovitými charakteristikami.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


