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Předmluva

Text dokumentu 20/1282/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60811-401, vypracovaný technickou komisí



IEC/TC 20 Elektrické kabely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako
EN 60811-401:2012.

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 články 8.1 a 8.4 EN 60811-1-2:1995 + A2:2000 (částečně). Úplné přehledy
o nahrazení jsou uvedené v příloze A normy EN 60811-100:2012.

Oproti normě EN 60811-1-2:1995 nebyly provedeny žádné změny kromě těch, které uvádí předmluva
EN 60811-100:2012.

Tato norma se musí používat společně s 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 základní prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určených pro použití
v určitých mezích (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60811-401:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Normy řady IEC 60811 specifikují zkušební metody, které se používají pro zkoušky nekovových
materiálů všech typů kabelů. Tyto zkušební metody a odkazy na ně budou uvedeny v předmětných
výrobkových normách a v normách pro materiály kabelů.

POZNÁMKA 1 Nekovové materiály jsou standardně používány pro izolaci jader, pláště, výplně,



vytlačované nebo páskové obaly kabelů.
POZNÁMKA 2 Tyto zkušební metody byly vyvinuty, schváleny jako základní a byly používány mnoho
let jako hlavní pro materiály všech energetických kabelů. Je tedy možné tyto zavést a používat i pro
ostatní kabely, zejména pro optické, sdělovací a kontrolní kabely, včetně kabelů používaných na
lodích a dalších aplikacích.

1 Rozsah platnosti

Tato část 401 IEC 60811 předepisuje zkušební metody tepelného stárnutí v horkovzdušné peci, které
se používá na sesítěných a termoplastických materiálech pro izolaci a pláště kabelů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


