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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech



IEC 60060-1:1989 zavedena v ČSN IEC 60-1:1994 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím -
Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (idt HD 588.1 S1:1991, idt IEC 60060-1:1989)

IEC 60060-2:1994 zavedena v ČSN EN 60060-2:1997 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím -
Část 2: Měřicí systémy (idt EN 60060-2:1994, idt IEC 60060-2:1994)

IEC 60071-1:1993 zavedena v ČSN EN 60071-1:2000 (33 0419) Elektrotechnické předpisy - Koordinace
izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla (idt EN 60071-1:1995, idt IEC 60071-1:1993)

Informativní údaje z IEC 60060-3:2006

Mezinárodní normu IEC 60060-3 připravila technická komise IEC TC 42: Technika zkoušek vysokým
napětím.

Text této normy se zakládá na následujících dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
42/203/FDIS 42/204/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu s Částí 2 Směrnic ISO/IEC.

Termíny používané v rámci této normy, které jsou definovány v kapitole 3 jsou psány tučným
písmem.

IEC 60060 sestává z následujících částí pod obecným názvem Technika zkoušek vysokým napětím:

Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

Část 2: Měřicí systémy

Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě

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 potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Dvojjazyčná verze by měla být vydána později.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v kapitole 3, definice 3.9.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGÚ-Laboratoř vvn a.s., 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ 25634330, Ing. Jaroslav Vokálek, CSc.



Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60060-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Březen
2006

ICS 17.220.20; 19.080

Technika zkoušek vysokým napětím
Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě
(IEC 60060-3:2006)
High voltage test techniques
Part 3: Definitions and requirements for on-site tests
(IEC 60060-3:2006)
 
Techniques des essais à haute tension
Partie 3: Définitions et prescriptions
pour des essais sur site
(CEI 60060-3:2006)

Hochspannungs-Prüftechnik
Teil 3: Begriffe und Anforderungen
für Vor-Ort-Prüfungen
(IEC 60060-3:2006)

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 CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a
kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, 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, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 



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 60060-
3:2006 E
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Předmluva

Text dokumentu 42/203/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60060-3, připravený technickou komisí
IEC TC 42, Technika zkoušek vysokým napětím, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a
byl schválen CENELEC jako EN 60060-3 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 odkazuje na mezinárodní normy. Tam, kde byla uvedená mezinárodní norma
schválena jako evropská norma nebo existuje vlastní evropská norma, musí být tato evropská norma
použita místo ní. Příslušné informace lze nalézt na webové stránce CENELEC.

-- Vynechaný text --


