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Evropská předmluva
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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) 2018-10-19
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2021-01-19
Tento dokument nahrazuje EN 60051-5:1989.

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.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah mezi směrnicemi EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60051-5:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.



Obsah

Strana

Úvod.........................................................................................................................................................
....................................................... 7

1......... Rozsah
platnosti....................................................................................................................................................
........................... 8

2......... Citované
dokumenty................................................................................................................................................
....................... 8

3......... Termíny
a definice..................................................................................................................................................
......................... 8

4......... Popis, klasifikace a souhlas s požadavky této
normy.............................................................................................................. 8

4.1......
Popis.........................................................................................................................................................
......................................... 8

4.2......
Klasifikace................................................................................................................................................
......................................... 8

4.3...... Shoda s požadavky této
normy..................................................................................................................................................... 8

5.........
Požadavky.................................................................................................................................................
........................................ 8

5.1...... Referenční
podmínky..................................................................................................................................................
.................... 8

5.2...... Meze základní nejistoty, konvenční
hodnota.............................................................................................................................. 9

5.2.1... Meze základní
nejistoty....................................................................................................................................................
.............. 9

5.2.2... Shoda mezi základní nejistotou a třídou
přesnosti................................................................................................................... 9

5.2.3... Konvenční
hodnota.....................................................................................................................................................



.................... 9

5.3...... Jmenovitý rozsah použití a změny
údajů.................................................................................................................................... 9

5.3.1... Jmenovitý rozsah
použití.......................................................................................................................................................
......... 9

5.3.2... Meze změn
údajů.........................................................................................................................................................
................. 10

5.3.3... Podmínky pro určování
změn.....................................................................................................................................................
10

5.4...... Pracovní nejistota, nejistota celého systému a změny
údaje............................................................................................... 11

5.5...... Elektrické
požadavky.................................................................................................................................................
................... 11

5.5.1... Elektrické bezpečnostní
požadavky........................................................................................................................................... 11

5.5.2... Vlastní
ohřev.........................................................................................................................................................
.......................... 11

5.5.3... Přípustná
přetížení...................................................................................................................................................
..................... 11

5.5.4... Omezený rozsah
teploty.......................................................................................................................................................
....... 12

5.5.5... Odchylka od
nuly...........................................................................................................................................................
................ 12

5.5.6... Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)................................................................................................................................... 12

5.5.7... Zvláštní požadavky na
synchroskopy........................................................................................................................................
12

5.6...... Konstrukční
požadavky.................................................................................................................................................
............... 12



5.6.1... Obecné konstrukční
požadavky.................................................................................................................................................
. 12

5.6.2...
Tlumení.....................................................................................................................................................
...................................... 13

5.6.3... Plombování k zabránění
přístupu.............................................................................................................................................. 13

5.6.4...
Stupnice....................................................................................................................................................
...................................... 13

5.6.5...
Hradítko...................................................................................................................................................
........................................ 13

5.6.6... Doporučené
hodnoty.....................................................................................................................................................
............... 13

5.6.7... Stavítka, mechanická a/nebo
elektrická.................................................................................................................................... 13

5.6.8... Účinky vibrací
a úderu.....................................................................................................................................................
............. 13

5.6.9... Stupně ochrany
krytem......................................................................................................................................................
.......... 13

5.6.10
Svorky.......................................................................................................................................................
....................................... 13

6......... Informace, značení
a značky....................................................................................................................................................
.. 13

6.1......
Informace.................................................................................................................................................
....................................... 13

6.2...... Značení, značky a jejich
umístění.............................................................................................................................................. 13

6.3...... Značení referenčních hodnot a jmenovitých rozsahů použití pro ovlivňující
veličiny...................................................... 13



Strana

6.4...... Značky pro označení přístrojů
a příslušenství.......................................................................................................................... 13

6.5...... Značení a značky pro
svorky.......................................................................................................................................................
14

6.5.1... Požadavky na
značení.....................................................................................................................................................
............ 14

6.5.2... Uzemňovací (zemnicí)
svorky.....................................................................................................................................................
14

6.5.3... Svorky měřicího
obvodu......................................................................................................................................................
........ 14

6.5.4... Speciální označení
svorek.......................................................................................................................................................
.... 14

6.6...... Návody
k použití....................................................................................................................................................
........................ 14

7.........
Balení........................................................................................................................................................
....................................... 14

8......... Zkušební
předpisy....................................................................................................................................................
..................... 14

Příloha A (normativní) Klasifikace neshody
zkoušek......................................................................................................................... 15

Bibliografie...............................................................................................................................................
................................................... 16

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské
publikace.................... 17

Tabulka 1 – Referenční podmínky a tolerance, doplňující k referenčním podmínkám a tolerancím
uvedeným
v tabulce 2 IEC 60051-1:2016, pro zkušební účely vztahující se k ovlivňujícím
veličinám............................................... 9

Tabulka 2 – Meze jmenovitého rozsahu použití dovolených změn údajů doplňujících ty, které jsou
uvedeny



v tabulce 3 IEC 60051-1:2016 a v tabulce
2............................................................................................................................ 10

Tabulka 3 – Krátkodobá
přetížení...................................................................................................................................................
........ 11

Tabulka A.1 – Klasifikace neshody
zkoušek........................................................................................................................................ 15



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.


