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Úvod
IEC 60051 je vydána v samostatných částech podle následující struktury a pod obecným názvem
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství:
Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části
Část 2: Zvláštní požadavky pro ampérmetry a voltmetry
Část 3: Zvláštní požadavky pro wattmetry a varmetry
Část 4: Zvláštní požadavky pro kmitoměry
Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy
Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti
Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje
Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství
Část 9: Doporučené zkušební metody
IEC 60051-5 není sama o sobě úplná a musí být používána společně s IEC 60051-1.
Všechny tyto části jsou uspořádány ve stejném formátu a v celém souboru je dodržováno standardní
pravidlo vztahu mezi předmětem a číslem článku. Toto uspořádání umožní uživateli IEC 60051
rozlišit mezi informacemi, které se vztahují k různým typům přístrojů.

1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60051 platí pro přímopůsobící ukazovací fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy,
které mají analogový displej.
Tento dokument platí také pro nezáměnná příslušenství (jak jsou definována v 3.1.23
IEC 60051-1:2016) používaná s fázoměry, měřiči účiníku a synchroskopy.
Tento dokument platí také pro fázoměr nebo měřič účiníku, jejichž značky na stupnici neodpovídají
přímo jejich elektrické vstupní veličině, za předpokladu, že jejich vzájemný vztah je známý.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

*)

POZNÁMKA Nepřesnost originálu. Text normy je založen na dokumentu 85/558/CDV.

