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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CLC/TS 60034  -25 (35 0000) ze září 2006.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 60034-25:2008 vydanou v souladu s Vnitřními
předpisy CEN/CENELEC, Část 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.



Změny proti předchozím normám

Nová ČSN CLC/TS 60034  -25 má rozšířenou platnost na střídavé motory. Z této změny rozsahu
platnosti plyne i změna názvu normy. Norma byla doplněna o článek 9.3 a kapitoly 10 až 16,
obsahující ustanovení pro konkrétní druhy strojů napájené určitým typem měniče. Současně byly
v těchto nových kapitolách doplněny obrázky 26 až 36. Do přílohy A byl doplněn článek A.2.5 pro
paralelní provoz měniče, do přílohy B byly doplněny navíc obrázky B.3 a B.5.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60034-1 zavedena v ČSN EN 60034-1 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje
a vlastnosti

IEC 60034-2*) zavedena v ČSN EN 60034-2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 2: Metody
určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční
vozidla)

IEC 60034-6 zavedena v ČSN EN 60034-6 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 6: Způsoby
chlazení (IC kód)

IEC 60034-9 zavedena v ČSN EN 60034-9 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 9: Mezní
hodnoty hluku

IEC 60034-14 zavedena v ČSN EN 60034-14 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 14:
Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm – Měření, hodnocení a mezní hodnoty
mohutnosti vibrací

IEC/TS 60034-17:2006 nezavedena

IEC TR 61000-5-1 nezavedena

IEC TR 61000-5-2 nezavedena

IEC 61800-2 zavedena v ČSN EN 61800-2 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů
s nastavitelnou rychlostí – Část 2: Všeobecné požadavky – Specifikace výkonu pro nízkonapěťové
systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

IEC 61800-3 zavedena v ČSN EN 61800-3 ed. 2 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů
s nastavitelnou rychlostí – Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

IEC 61800-5-1 zavedena v ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 (35 1720) Systémy elektrických výkonových
pohonů s nasta-
vitelnou rychlostí – Část 5-1: Bezpečnostní požadavky – Elektrické, tepelné a energetické

IEC 61800-5-2 zavedena v ČSN EN 61800-5-2 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů –
Část 5-2: Funkční

Informativní údaje z IEC/TS 60034  -25:2007

Hlavním úkolem technických komisí IEC je vypracovat mezinárodní normy. Ve zvláštních případech
mohou technické komise navrhnout vydání technické specifikace, jestliže

nelze získat přes opakovanou snahu požadovanou podporu pro vydání mezinárodní normy, nebo●

předmět normy je stále ve stadiu technického vývoje, nebo kde je z jakéhokoliv jiného důvodu možnost●



souhlasu s mezinárodní normou v budoucnu, nikoliv však okamžitě.

Technické specifikace podléhají do tří let od vydání revizi, aby se rozhodlo, zda mohou být převedeny
na mezinárodní normy.

IEC 60034-25, která je technickou specifikací, vypracovala technická komise IEC 2: Točivé stroje.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 2004.

Toto druhé vydání obsahuje následující  podstatné technické změny ve srovnání s předcházejícím
vydáním:

nahrazení původního úvodu kratším úvodem;a.
rozšíření rozsahu platnosti normy tak, aby byly zahrnuty všechny motory napájené z měničů, nejenb.
asynchronní motory nízkého napětí;
drobné změny v kapitolách 4 až 9;c.
doplnění článků 4.3.4, 4.3.5, 5.4, 6.2.1, 8.6.3, 8.7 a 8.8, a obrázku 7;d.
zahrnutí článků 4.4 a 4.5 do přílohy A;e.
rozšíření původní přílohy A, která se stává přílohou B;f.
nová verze kapitoly 5;g.
změna označení 6.1.4 na 6.3;h.
odstranění mezních hodnot hluku z textu normy;i.
doplnění odkazu na IEC 60034-9;j.
doplnění přílohy C.k.

Text této technické specifikace vychází z těchto dokumentů: 

Návrh k vyjádření Zpráva o hlasování
2/1406/DTR 2/1420A/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této technické specifikace je možné nalézt ve zprávě
o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu
bude publikace

převedena na mezinárodní normu,●

znovu potvrzena,●

zrušena,●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-161 (33 4201) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 161: Elektromagnetická
kompatibilita

ČSN IEC 60050-195 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 195: Uzemnění a ochrana
před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 60079 (33 2320) soubor Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru



ČSN EN 61800-4 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část
4: Všeobecné požadavky – Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV
až 35 kV

ČSN ISO 10816-3 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících
částech – Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi
120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ

ČSN EN 60027-4:2008 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 4: Točivé
elektrické stroje

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly ke kapitole 2 a 3, ke článkům 8.2.4, 11.2, 13.2, ke kapitole 14 a 15, k obrázkům 4,
5 a 21
a k Bibliografii doplněny informativní národní poznámky.
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Předmluva

Text technické specifikace IEC/TS 60034-25:2007 vypracovaný IEC TC 2 Točivé stroje, byl v souladu
s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, Část 2, článek 11.3.3.3 předložen k hlasování a CENELEC jej
schválil jako CLC/TS 60034  -25 dne 2008-07-18.

Tato technická specifikace nahrazuje CLC/TS 60034  -25:2005.

CLC/TS 60034  -25:2008 obsahuje proti CLC/TS 60034  -25:2005 tyto význačné technické změny:

nová verze

nahrazení původního úvodu kratším úvodem;●

rozšíření rozsahu platnosti normy tak, aby byly zahrnuty všechny motory napájené z měničů, nejen●

asynchronní motory nízkého napětí;
drobné změny v kapitolách 4 až 9;●

doplnění článků 4.3.4, 4.3.5, 5.4, 6.2.1, 8.6.3, 8.7 a 8.8 a obrázku 7;●

zahrnutí článků 4.4 a 4.5 do přílohy A;●

rozšíření původní přílohy A, která se stala přílohou B;●

nová verze kapitoly 5;●

změna označení 6.1.4 na 6.3;●

odstranění mezních hodnot hluku z textu normy;●

doplnění odkazu na IEC 60034-9;●

doplnění přílohy C.●

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum oznámení existence CLC/TS
na národní úrovni (doa) 2009-01-18

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text technické specifikace IEC/TS 60034-25:2007 byl schválen CENELEC jako technická specifikace
bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Provozní charakteristiky a pracovní údaje motorů napájených z měničů jsou ovlivňovány celým
systémem pohonu, který zahrnuje napájecí síť, měnič, kabeláž, motor, mechanické hřídelové vedení
a řídicí zařízení. Každá z těchto součástí existuje v četných technických variantách. Veškeré hodnoty
uváděné v této technické specifikaci jsou tedy pouze indikativní.

Vzhledem ke složitým technickým vzájemným vztahům v rámci systému a k rozmanitosti pracovních
podmínek je stanovení numerických nebo mezních hodnot pro všechny veličiny, které jsou důležité
pro návrh systému pohonu mimo možný rozsah platnosti a předmět této technické specifikace.

Ve stále větším měřítku je obvyklé, že systémy pohonů sestávají ze součástí vyráběných různými
výrobci. Tato technická specifikace má vysvětlit, pokud je to možné, vliv těchto součástí na návrh
motoru a jeho provozní charakteristiky.

Tato technická specifikace pojednává o střídavých motorech, které jsou navrženy speciálně pro
napájení z měničů. Na motory napájené z měničů v rozsahu platnosti IEC 60034  -12, které jsou
navrženy původně pro napájení ze sítě, se vztahuje IEC 60034  -17.

V kapitolách 5 až 9 této technické specifikace jsou uvažovány hlavně požadavky na asynchronní
motory nízkého napětí napájené z napěťových měničů (z U-měničů). V kapitolách 10 až 16 jsou
uvedeny doplňující informace pro jiné konfigurace.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60034 popisuje charakteristické rysy návrhu a provozní charakteristiky střídavých
motorů navržených speciálně pro používání při napájení z měničů. Norma také specifikuje jako
součást systému výkonového pohonu parametry rozhraní a vzájemné působení mezi motorem
a měničem, včetně návodu pro instalaci.



Pro motory, které jsou v rozsahu platnosti této technické specifikace, platí také všeobecné požadavky
uvedené v příslušných částech souboru norem IEC 60034.

POZNÁMKA 1 Pro motory, které pracují v potenciálně výbušné atmosféře, platí doplňující požadavky
popsané v souboru IEC 60079.
POZNÁMKA 2 Tato technická specifikace se nezabývá primárně bezpečností. Některá z jejích
doporučení však mohou mít dopad na bezpečnost, která má být považována za nezbytnou. 
POZNÁMKA 3 Pokud výrobce měniče poskytne konkrétní doporučení pro instalaci, tato doporučení
mají mít přednost před doporučeními uvedenými v této technické specifikaci.

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


