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Evropská předmluva

Text dokumentu 81/561/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 62561-3, který vypracovala technická
komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 62561-3:2017.

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) 2018-04-20
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-07-20
Tento dokument nahrazuje EN 62561-3:2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62561-3:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tato část IEC 62561 se zabývá požadavky a zkouškami součástí systému ochrany před bleskem
(LPSC) konkrétně pro oddělovací jiskřiště (ISG) používaná pro instalaci systému ochrany před
bleskem (LPS) navrženého a realizovaného v souladu se souborem IEC 62305.



1 Rozsah platnosti
Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky oddělovacích jiskřišť (ISG) systémů
ochrany před bleskem.

ISG mohou být použity pro nepřímé spojení systému ochrany před bleskem k jiným blízkým kovovým
dílům tam, kde není z provozních důvodů povoleno přímé spojení.

Typická použití zahrnují spojení k:

·       uzemňovacím soustavám silnoproudých instalací;

·       uzemňovacím soustavám telekomunikačních systémů;

·       pomocným zemničům vypínačů zemního zkratu spouštěných napětím;

·       kolejovým zemničům AC a DC železničních tratí;

·       měřicím zemničům pro laboratoře;

·       instalacím s katodovými ochranami a systémům bludných proudů;

·       obslužným vstupním stožárům pro kabely venkovních vedení nízkého napětí;

·       přemostěním izolovaných přírub a izolovaných spojení na potrubí.

Tato norma nepostihuje aplikace, při kterých vznikají následné proudy.

POZNÁMKA Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) mohou být také vhodné pro použití
v nebezpečných podmínkách, jako jsou hořlavá a výbušná atmosféra. Patřičná pozornost má být dána
zvláštním požadavkům nezbytným pro součásti instalované v takových podmínkách.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1])    ČSN EN 60068-2-75:1999, která přejímala EN 60068-2-75:1997, byla zrušena z důvodu
nahrazení evropské normy
novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru České agentury pro standardizaci.

[2])    ČSN EN ISO 4892-2:2006, která přejímala EN ISO 4892-2:2006, byla zrušena z důvodu
nahrazení evropské normy
novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru České agentury pro standardizaci.

[3])    ČSN EN ISO 4892-3:2006, která přejímala EN ISO 4892-3:2006, byla zrušena z důvodu
nahrazení evropské normy



novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru České agentury pro standardizaci.


