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Národní předmluva



Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60060-1 zavedena v ČSN IEC 60-1(34 5640)  Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné
definice a požadavky na zkoušky

IEC 60068-2-11 zavedena v ČSN 34 5791-2-11  Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní
zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

IEC 60507 zavedena v ČSN 34 8031 Zkoušky vysokonapě»ových izolátorů pro střídavé napětí při
umělém znečištění

IEC 60695-11-10 zavedena v ČSN EN 60695-11-10:2002 (34 5615)  Zkoušení požárního nebezpečí -
Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze
vzorku

IEC 60721-1 zavedena v ČSN EN 60721-1 (03 8900)  Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry
prostředí a jejich stupně přísnosti  

IEC 60815 dosud nezavedena

IEC GUIDE 111 nezavedena

ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu
tvrdoměru (tvrdost Shore)

ISO 4287 zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura
povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

ISO 4892-1 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním
zdrojům světla - Část 1: Obecné principy

ISO 4892-2:2006 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystavení laboratorním
zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

ISO 4892-3 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním
zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

Obdobné mezinárodní normy

IEC 62217:2005 Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage > 1 000 V -
General definitions, test methods and acceptance criteria

(Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití se jmenovitým napětím > 1 000 V - Obecné
definice, zkušební metody a přejímací kritéria)

Informativní údaje z IEC 62217:2005

Mezinárodní norma IEC 62217 byla připravena technickou komisí IEC TC 36: Izolátory.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
36/244/FDIS 36/245/RVD



Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se směrnicí ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové adrese IEC „ http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu
bude publikace

·       znovu schválena;
·       zrušena;
·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo
·       změněna.

Dvojjazyčná verze této publikace bude vydána později.
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Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití
se jmenovitým napětí > 1 000 V -
Obecné definice, zkušební metody a přejímací kritéria
(IEC 62217:2005)
Polymeric insulators for indoor and outdoor use
with a nominal voltage >1 000 V -
General definitions, test methods and acceptance criteria
(IEC 62217:2005)
 
Isolateurs polymériques pour utilisation
à µintérieur ou à µextérieur
à une tension nominale > 1 000 V -
Définitions générales, méthodes ďessai
et critères d‘acceptation
(CEI 62217:2005)

Polymerisolatoren für Innenraum-
und Freiluftanwendung
mit Nennspannungen über 1 kV -
Allgemeine Begriffe, Prüfverfahren
und Annahmekriterien
(IEC 62217:2005)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a
kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CENELEC
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN
62217:2006 E
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Předmluva

Text dokumentu 36/244/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62217, vypracovaný v technické komisi
IEC TC 36, Izolátory, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako
EN 62217 dne 2006-02-01.



Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2006-11-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2009-02-01

Tato evropská norma se odvolává na mezinárodní normy. Kde uvedená mezinárodní norma byla
schválena jako evropská norma nebo existující tuzemská evropská norma, musí se místo nich používat
tato evropská norma. Případné informace mohou být nalezeny na webových stránkách CENELEC.

-- Vynechaný text --


