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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61557-9:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61557-9:2009. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-02-01 se nahrazuje ČSN EN 61557-9 (35 6230) z listopadu 2000, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se do 2012-02-01 může používat dosud platná ČSN EN 61557-9 (35 6230)
z listopadu 2000 v souladu s předmluvou k EN 61557-9:2009.

Změny proti předchozím normám

Tato norma představuje technickou revizi předchozí normy, která spočívá zejména v doplnění rozsahu



platnosti, doplnění normativních dokumentů, doplnění termínů a definic v Kapitole 3, revidované
požadavky, doplnění informací pro průvodní dokumentaci, revidovanou Kapitolu 6 „Zkoušky“,
revidovanou Tabulku 1 a doplněné Přílohy A, B a C.
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Informativní údaje z IEC 61557-9:2009

Mezinárodní norma IEC 61557-9 byla připravena technickou komisí IEC TC 85: Měřicí zařízení pro
elektrické a elektromagnetické veličiny.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání vydané v roce 1999. Jedná se o technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS Zpráva o hlasování



85/337/FDIS 85/341/RVD

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

Tato norma byla zpracována podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Tato část musí být používána spolu s IEC 61557-1:2007.

Seznam všech částí souboru IEC 61557 vydaných pod všeobecným názvem Elektrická bezpečnost
v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím
do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany je na
internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této změny a základní normy se nebude měnit až do konečného data
vyznačeného na internetové stránce IEC na adrese „http://webstore.iec.ch“ v termínech příslušejících
dané publikaci. Po tomto datu bude publikace
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
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Předmluva

Text dokumentu 85/337/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61557-9, vypracovaný v technické
komisi IEC TC 85, Měřicí zařízení elektrických a elektromagnetických veličin, byl předložen
k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61557-9 dne 2009-02-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61557-9:1999.

EN 61557-9:2009 obsahuje následující důležité technické změny s ohledem na EN 61557-9:1999:

doplněný rozsah platnosti;●

doplněné citované normativní dokumenty;●

doplněné termíny a definice v Kapitole 3;●

revidované požadavky;●

revidované označení a návod k obsluze;●

revidovaná Kapitola 6 „Zkoušky“;●

revidovaná Tabulka 1;●

doplněna Příloha A;●

doplněna Příloha B;●

doplněna Příloha C.●

Tato norma musí být používána spolu s EN 61557-1:2007.

Byla stanovena tato data: 



• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-11-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-02-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61557-9:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61557 stanovuje požadavky na systémy pro lokalizaci místa poruchy izolace, jimiž lze
vyhledat poruchy izolace v jakékoliv části neuzemněných střídavých rozvodů IT a neuzemněných
střídavých rozvodů IT galvanicky spojených se stejnosměrnými obvody se jmenovitým střídavým
napětím do 1 000 V a také v neuzemněných stejnosměrných rozvodech IT s napětím do 1 500 V, bez
ohledu na princip měření.
POZNÁMKA 1 Rozvodné sítě IT jsou popsány v IEC 60364-4-41 a další literatuře. Doplňující údaje pro
výběr zařízení, jež jsou obsahem jiných norem, by měly být uvedeny.
POZNÁMKA 2 Další informace týkající se lokalizace místa poruchy izolace mohou být nalezeny
v následujících normách: IEC 60364-4-41:2005, 411.6 a IEC 60364-5-53:2001, 531.3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


