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uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-11-01 používat dosud platná ČSN EN 60851-2 (34 7308)
z července 1998, v souladu s předmluvou k EN 60851-2:2009.

Změny proti předchozím normám

Významné technické změny proti předchozí normě zahrnují uznávání použití optických mikrometrů při
stanovení rozměrů lakovaného vodiče kruhového a pravoúhlého průřezu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60851-1 zavedena v ČSN EN 60851-1 (34 7303) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 1:
Všeobecně (idt EN 60851-1:1996)
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metody – Část 5: Elektrické vlastnosti (idt EN 60851-5:2008)

Informativní údaje z IEC 60851-2:2009

Mezinárodní norma IEC 60851-2 byla připravena technickou komisí IEC 55: Vodiče pro vinutí.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání vydané v roce 1996 a jeho změnu 1 (1997)
a změnu 2 (2003), a představuje technickou revizi.

Významné technické revize zahrnují uznávání použití optických mikrometrů při stanovení rozměrů
lakovaného vodiče kruhového a pravoúhlého průřezu.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS Zpráva o hlasování
55/1144/FDIS 55/1163/RVD
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lze nalézt na internetové adrese IEC.
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Předmluva

Text dokumentu 55/1144/FDIS, budoucího 3. vydání IEC 60851-2, připravený IEC TC 55, Vodiče pro
vinutí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60851-2
dne 2009-11-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60851-2:1996 + A1:1997 + A2:2003.

Významné technické revize zahrnují uznávání použití optických mikrometrů při stanovení rozměrů lakovaného
vodiče kruhového a pravoúhlého průřezu.

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) 2010-08-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-11-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.



Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60851-2:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část IEC 60851 tvoří prvek souboru norem, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro
vinutí v elektrických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:



zkušební metody (IEC 60851);a.
specifikace (IEC 60317);b.
balení (IEC 60264).c.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60851 specifikuje následující zkušební metodu:

– Zkouška 4: Rozměry.

Definice, všeobecné poznámky ke zkušebním metodám a úplné řady zkušebních metod vodičů pro
vinutí viz IEC 60851-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


