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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě
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průmyslové vozíky.

Toto je první vydání.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  
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Předmluva

Text dokumentu 69/273/FDIS budoucího prvního vydání IEC 61851-24, který vypracovala technická
komise IEC/TC 69 Elektrická silniční vozidla a elektrické průmyslové vozíky, byl předložen
k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61851-24:2014.

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) 2015-01-11

• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-04-11

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 61851-24:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Zavádění a komercializace elektrických vozidel zejména elektromobilů na světovém trhu zrychlilo,
v reakci na globální požadavky na snížení emisí CO2 a zvýšení energetické bezpečnosti. Souběžně se
také rozšiřuje rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla. Systém AC nabíjení doplňuje systém
stejnosměrného – DC nabíjení jako efektivní řešení pro zvýšení dojezdu elektromobilů. Na světě se
používá několik různých typů DC nabíjení. Mezinárodní standardizace nabíjecí infrastruktury, včetně
DC nabíjení, je nezbytná pro rozšíření elektrických
vozidel. Tyto standardy jsou také určeny pro podporu vývoje a výroby, poskytnutím obecných
specifikací řídících komunikačních protokolů mezi externími stejnosměrnými nabíjeními stanicemi
a elektrickými vozidly.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61851, společně s IEC 61851-23, se vztahuje na digitální komunikaci mezi DC nabíjecí
stanicí a elektrickým vozidlem (EV) pro kontrolu DC nabíjení, s AC nebo DC vstupním napětím do
1 000 V AC a do 1 500 V DC pro nabíjecí proceduru vodivým spojením.

Podle IEC 61851-23 se jedná o nabíjení v módu 4. Nabíjecí stanice napájená vysokým AC napětím není
zahrnuta v této normě.

Přílohy A, B a C popisují digitální komunikaci pro řízení DC nabíjení dle DC nabíjecích systémů A, B a
C tak jak jsou definovány v části 23.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


