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XXXX-XX-XX.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60265-2:1993 + A1:1995 + A2:1998.
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Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62271-104:2009 byl schválen v CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62271 platí pro třípólové spínače vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud
pro jmenovitá napětí 52 kV a vyšší a pro jmenovité kmitočty do 60 Hz včetně, které mají přiřazeny
jmenovité hodnoty zapínání a vypínání proudu.

Tato norma platí i pro pohony těchto spínačů a jejich pomocná zařízení.

POZNÁMKA 1 Tato norma platí také pro spínače pro plynem izolované rozváděče.
POZNÁMKA 2 Pro spínače s odpojovací funkcí nazývané jako odpínače platí také IEC 62271-102.
POZNÁMKA 3 Tato norma neplatí pro uzemňovače. Pro uzemňovače tvořící celek se spínači platí
IEC 62271-102.

Hlavním cílem této normy je stanovit požadavky na spínače použité v přenosových a distribučních
sítích. Spínače všeobecného použití musí vyhovovat těmto provozním použitím:

trvalý přenos jmenovitého proudu;●

přenos zkratových proudů po stanovenou dobu;●



spínání proudů při převážně činné zátěži;●

spínání proudů nezatížených transformátorů;●

spínání proudů nezatížených kabelů a venkovních vedení nebo přípojnic;●

spínání proudů uzavřené smyčky v distribuční síti;●

zapínání zkratových proudů.●

Dalším cílem této normy je stanovit požadavky na spínače omezeného použití a spínače zvláštního
použití v přenosových a distribučních sítích.

Spínače omezeného použití musí odpovídat jednomu výše uvedenému provoznímu použití nebo více
výše uvedeným provozním použitím.

Spínače zvláštního použití mohou odpovídat jednomu výše uvedenému provoznímu použití nebo více
výše uvedeným provozním použitím a kromě toho, musí být vhodné pro jednu nebo více následujících
aplikací:

spínání jednotkových kondenzátorových baterií;●

spínání skupinových kondenzátorových baterií;●

spínání kompenzačních tlumivek včetně sekundárních nebo terciárních reaktorů spínaných ze vstupní strany●

transformátoru;
spínání vyžadující vyšší počet spínacích cyklů;●

spínání v podmínkách zemního spojení v sítích s neúčinně uzemněným středem.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


