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Vodiče venkovního elektrického
vedení - Vodiče z tvarovaných drátů
s koncentrickými slaněnými vrstvami

ČSN
EN 62219

34 7510

                                                                                                   idt IEC 62219:2002

Overhead electrical conductors -
Formed wire, concentric lay, stranded conductors

Conducteurs pour lignes électriques aériennes -
Conducteurs à fils de  forme, câblés en couches concentriques

Leiter fűr elektrische Freileitungen -
Leiter aus Formrähten mit konzentrisch verseilten Lagen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 62219:2002 Vodiče venkovního vedení - Vodiče z tvarovaných drátů s
koncentrickými slaněnými vrstvami, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 62219:2002, byla
schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 62219 bez jakýchkoliv
modifikací. Evropská norma EN 62219:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním
institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 62219:2002 Conductors for overhead lines - Formed wire, concentric lay,
stranded conductors which is the complete and unchanchanget adoption of the IEC 62219:2002, was
approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 62219 wihout any
modification. The European Standard EN 62219:2002 has the status of Czech Standard.

This Europeen Standard and original International Standards are available at the Czech Standards
Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje mechanické a elektrické charakteristiky lanovaných vodičů z koncentrických
tvarovaných drátů pro venkovní vedení z tvrdého hliníku podle EN 60889, slitiny hliníku podle EN
50189, pozinkovaného hliníku a pozinkované oceli. Dále obsahuje požadavky na mechanické zkoušky,
balení a označení.

Norma obsahuje 3 stránky anglického textu evropské normy a 47 stran dvojjazyčného anglicko-
francouzského textu mezinárodní normy.
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