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Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
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Předmluva

Text dokumentu 55/1311/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60317-56, vypracovaný IEC/TC 55 Vodiče pro
vinutí byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60317-
56:2012.

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) 2013-03-19
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-06-19

Tato norma se má používat spolu s EN 60317-0-7:2012.

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.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60317-56:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část IEC 60317 je jednou ze souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí
v elektrických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:

vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);1.
specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);2.
balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).3.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60317 specifikuje požadavky na pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového
průřezu lakovaný, bez izolačních vad, třída 180, s jednoduchou vrstvou z polyurethanové pryskyřice,
kterou lze modifikovat za předpokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní všechny
požadované technické specifikace.

Rozsah jmenovitých průměrů jader vodičů, na které se tato norma vztahuje, je tento:

Stupeň FIW 3 až FIW 08: 0,040 mm až 0,067 mm včetně;●

Stupeň FIW 3 až FIW 09: 0,071 mm až 0,355 mm včetně;●

Stupeň FIW 3 až FIW 08: 0,375 mm až 0,475 mm včetně;●

Stupeň FIW 3 až FIW 07: 0,500 mm až 0,750 mm včetně;●

Stupeň FIW 3 až FIW 06: 0,800 mm až 1,000 mm včetně;●

Stupeň FIW 3 až FIW 05: 1,060 mm až 1,600 mm včetně.●

Jmenovité průměry jader jsou specifikovány v IEC 60317-0-7.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


