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Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62586-1:2017. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62586-1:2017. It has the
same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-11-10 se nahrazuje ČSN EN 62586-1 (35 6240) ze září 2014, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem specifikuje požadavky na výrobek a provoz pro přístroje, jejichž funkce
zahrnují měření, záznam a možné sledování parametrů kvality elektřiny v systémech elektrického
napájení a jejichž metody
měření (třída A nebo třída S) jsou definovány v ČSN EN 61000-4-30 (33 3432). Tyto požadavky jsou
použitelné v jednofázových, dvoufázových a trojfázových systémech střídavého elektrického napájení
při kmitočtech 50 Hz nebo 60 Hz. Přístroje mohou být používány při výrobě, přenosu a distribuci
elektrické energie například v elektrárnách, rozvodnách nebo při připojování rozptýlené výroby
a dále v místě rozhraní mezi instalací a sítí, např. za účelem kontroly dodržování smlouvy o připojení
mezi provozovatelem sítě a zákazníkem. Tyto přístroje jsou pevně instalovány nebo přenosné. Jsou
určeny pro použití v interiéru a/nebo venku. Přístroje jako jsou digitální záznamníky poruch,
elektroměry energie/výkonu, relé ochran nebo jističe mohou obsahovat funkce kvality elektrické
energie třídy A nebo třídy S definované v normě ČSN EN 61000-4-30 (33 3432). Jsou-li takové
přístroje specifikovány podle této normy, pak tato norma plně platí a platí jako dodatek k příslušné
normě výrobku. Tato norma příslušné normy výrobku nenahrazuje. Norma se netýká uživatelského
rozhraní a témat, která se nevztahují k měřící funkci zařízení. Norma nepokrývá následné zpracování



dat a jejich interpretaci například dedikovaným softwarem.

 

Národní předmluva

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62586-1:2017 dovoleno do 2020-11-10
používat dosud platnou ČSN EN 62586-1 (35 6240) ze září 2014.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a)  zahrnutí nových měřicích funkcí IEC 61000-4-30:2015 (např. RVC a funkce proudu);

b)  zahrnutí nových požadavků IEC/TS 61000-6-5:2015, aktualizace definic prostředí G a H,
aktualizace použitých provozních kritérií EMC;

c)  opravy drobných chyb, zlepšení specifikací.
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Souvisící ČSN
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Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČ 06578705

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Tomáš Pech

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.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


