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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62271-1:2017. Překlad byl zajištěn Českou
agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako originální verze. Má stejný status jako oficiální
verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62271-1:2017. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-08-16 se nahrazuje ČSN EN 62271-1 (35 4205) z července 2009, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62271-1:2017 dovoleno do 2020-08-16
používat
dosud platnou ČSN EN 62271-1 (35 4205) z července 2009.

Změny proti předchozí normě

Technické změny v porovnání s předchozí normou jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC
62271-1:2017.
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a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení
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Informativní údaje z IEC 62271-1:2017

Tuto mezinárodní normu IEC 62271-1 vypracovala subkomise IEC/SC17A Spínací přístroje vysokého
napětí, technické komise IEC/TC17 Spínací a řídicí zařízení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2007 a změnu 1 z roku 2011 a je jeho
technickou revizi.



Toto vydání zavádí v porovnání s předchozím vydáním následující významné změny:

Nové číslování podle Směrnic ISO/IEC, část 2 (2016) a IEEE Std C.37.100.1

4.1.2 a) Normální pracovní podmínky pro spínací zařízení vnitřního provedení jsou omezeny na
rozsah 40 °C až –5 °C.

4.1.3 a) Normální pracovní podmínky pro spínací zařízení venkovního provedení jsou omezeny na
rozsah 40 °C až –25 °C.

4.2.2 Pro korekční činitele na nadmořskou výšku jsou převzaty požadavky z IEC 60071-2:1996.
5.2.2 Mezi napětí řady I, rozsahu I bylo doplněno jmenovité napětí 40,5 kV; Tabulka 2 a tabulka

4 byly
aktualizovány podle požadavků US národního komitétu.

6.8 Pro ručně ovládané ovládací části byl vložen nový článek odpovídající IEC 60447 [1]1 pro
rozhraní „člověk-stroj“.

7.2.6.1 Vložen text týkající se předběžných impulzů ve vypínací dráze vakuových zhášedel podle
výsledků IEC 17/1026/RQ.

7.3 Změněn požadavek týkající se rádiového rušení na hladinu napětí 245 kV a vyšší, místo
123 kV a vyšší. Tato změna je založena na hlášení z úspěšných zkoušek a z provozních
zkušeností zástupců rozvodných podniků v revizním týmu této normy.

7.5.6 Tabulka 14:
Zavedeno rozlišení částí v „OG“ (oxidační plyn) nebo v „NOG“ (neoxidační plyn)
nahrazující dřívější „vzduch“ a „SF6“.
Zvýšeno dovolené oteplení u některých částí skupin 1 a 2 z tabulky 14 podle
IEC TR 60943 [2].
Rozšíření definice dovoleného oteplení pro horké povrchy vystavené dotyku s odkazem na
IEC Guide 117 [3]. Viz též bod 15 v článku 7.5.6.2.

7.5.6.2 Bod 5 byl upraven tak, aby bylo podáno vysvětlení termínů plyny „OG“ a „NOG“.
7.10 Některé zkoušky byly zrušeny, protože odpovídající zkušební normy souboru IEC 60068

byly upraveny nebo zrušeny.
7.11.3 Byla upravena kritéria pro vyhodnocení zkoušky rentgenovým zářením tak, aby

respektovala vakuová zhášedla s vyššími jmenovitými hodnotami.
Dřívější příloha H Koroze byla zrušena, obsah je částí IEC 62271-306 [4].
Byla doplněna nová příloha J (informativní) „Rozšíření platnosti typových zkoušek“
Byla doplněna nová příloha K (informativní) „Působení znečištění“

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
17/1033/FDIS 17/1037/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Uživatelé normy se upozorňují na skutečnost, že příloha I vkládá Seznam článků týkajících se
některých zemí, které mají dočasně odlišnou povahu od předmětu této normy.

Seznam všech částí souboru IEC 62271 se společným názvem Vysokonapěťová spínací a řídicí
zařízení relé je možno nalézt na webových stránkách IEC.



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
datu bude publikace buď

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 5.2.2 a k tabulce 1 doplněny národní poznámky zohledňující jmenovitá napětí
platná v České republice.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ivan Hála, Krondlova 16, 616 00 Brno, IČ 60494182

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Viera Borošová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

http://webstore.iec.ch
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Úvod
Při vypracování tohoto návrhu FDIS pro celkovou revizi IEC 62271-1:2007
a IEC 62271-1:2007/AMD1:2011 zavedl udržovací tým následující principy:

–    Použití horizontálních norem – toto použití je u norem výrobku závazné (viz IEC Guide 108 [5]).
Typickým příkladem je použití IEC 60071 (soubor) týkající se koordinace izolace.

–    Uplatnění „zásady ověřitelnosti“ – jak je uvedeno v Direktivách, část 2, článek 5.5 (2016) ... Musí
se zavádět jen ty požadavky, které lze ověřit.“.

–    Uspořádání informací ve správné kapitole, například termíny a definice v kapitole 3, jmenovité
hodnoty
v kapitole 5. Hodnoty jmenovitého proudu jsou například předepsány v kapitole 5, avšak podmínky
zkoušky a kritéria pro vyhodnocení zkoušky (např. meze oteplení) jsou přesunuty do kapitoly 7.

–    Normální pracovní podmínky uvedené v kapitole 4 jsou jednoznačným vyjádřením podmínek, za
kterých se očekává plnění funkce spínacího a řídicího zařízení. Na příklad formulace: „Sluneční
záření nepřekročí hladinu 1 000 W/m2 má přednost před formulací „Má se uvažovat se slunečním
zářením do hodnoty 1 000 W/m2“.

–    Jmenovité hodnoty uvedené v kapitole 5 jsou omezeny na hodnoty předepisované uživatelem,
které jsou společné pro spínací a řídicí zařízení a které jsou nutné pro funkci v síti uživatele.
Podrobnější vysvětlení je uvedeno v posledním odstavci článku 5.1

–    Instrukce nebo informativní poznámky, která tvoří pokyny pro konstrukci nebo pro použití
(nepatří však mezi požadavky), jsou buďto zrušeny nebo přesunuty do kapitoly 9.

–    Následující poznámka z předchozího vydání například obsahuje jak pokyny pro konstrukci a tak
pro použití, z nichž žádné nepatří do normálních pracovních podmínek: „Při určitých hladinách
slunečního záření může nastat nutnost přijmout vhodná opatření pro zabránění překročení
předepsaných oteplení a tlakových mezí, jako např. zastřešení, nucená ventilace, zkouška simulující
sluneční příspěvek atd. nebo snížení jmenovitých hodnot“.

–    Předpisy pro konstrukci a provedení uvedené v kapitole 6 mohou být jen takové, které lze ověřit
zkouškou nebo prohlídkou.

–    Odkazy na zkoušky a postupy, které se týkají přepravy, montáže, uvádění do provozu a údržby
byly přesunuty do kapitoly 11.

–    Zlepšení formulace textu, aby se co možná nejvíce omezil chybný výklad předpisů, metod nebo
kritérií.

–    Vyloučení na sobě závislých odstavců a stávajících a potenciálních odkazů. Podrobnosti jsou
uvedeny ve Směrnicích ISO/IEC, část 2, článek 22.3.3 (2016).

Výsledkem použití těchto principů nebo cílů zahrnuje tento návrh FDIS více změn, než se dalo
očekávat.



1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 62271 platí pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu vnitřního a/nebo venkovního
provedení pro použití v sítích s kmitočtem do 60 Hz včetně a s napětím nad 1 000 V.

Tento dokument platí pro všechna vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení, kromě zvláštních typů
spínacích a řídicích zařízení, pro které platí příslušné normy IEC.

POZNÁMKA Pro používání této normy platí, že vysoké napětí je jmenovité napětí nad 1 000 V.
Termín střední napětí je však běžně používán u distribučních sítí o napětích nad 1 kV do 52 kV
včetně.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1     Čísla v závorkách odkazují na Bibliografii.


