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Nahrazení předchozích norem
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z července 1997, který do uvedeného data s ní platí souběžně.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60811-201:2012 dovoleno do 2015-04-16
používat dosud platný článek 8.1 z ČSN EN 60811-1-1 (34 7010) z července 1997.

Tato norma se musí používat spolu s ČSN EN 60811-100 z ledna 2013.

Změny proti předchozím normám

Technické změny v porovnání s předchozí normou jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 60811-
201:2012.
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Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-04-16. Členové CENELEC jsou povinni splnit
vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě
bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC 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 Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 20/1281/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 60811-201, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 20 Elektrické kabely byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60811-201:2012.

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) 2013-01-16
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-04-16

Tento dokument nahrazuje kapitolu 8.1 EN 60811-1-1:1995 + A1:2001 (částečně). Úplný přehled
o nahrazení norem je uveden v příloze A normy EN 60811-100:2012.



Oproti normě EN 60811-1-1:1995 + A1:2001 nebyly provedeny žádné technické změny, kromě těch,
které uvádí předmluva normy EN 60811-100:2012.

Tato norma musí být používána společně s normou EN 60811-100.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tato norma zahrnuje prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určených pro používání
v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60811-201:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Normy IEC 60811 specifikují zkušební metody, které mají být použity pro zkoušky nekovových
materiálů všech typů kabelů. Tyto zkušební metody jsou určeny pro odkazy z norem pro konstrukci
kabelů a pro kabelové materiály.

POZNÁMKA 1 Nekovové materiály obvykle používané pro izolaci, pláště, změkčující vrstvy, výplně
nebo pásky do kabelů.
POZNÁMKA 2 Tyto zkušební metody jsou používány jako základní a zásadní a byly vyvinuty a používány po řadu let
především pro materiály veškerých energetických kabelů. Byli také široce uznávané a používané pro ostatní kabely,
zejména optické kabely, komunikační a ovládací kabely a lodní kabely a pobřežní zařízení.

1 Rozsah platnosti

Část 201 normy IEC 60811 definuje metody pro měření tlouštěk izolace, jenž jsou používány na
většině běžných typů izolací (sesítěné materiály,PVC, polyethylen, polypropylen a další).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


