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Tato evropská norma nahrazuje EN 60269-4:2007.

Významné technické změny ve srovnání s EN 60269-4:2007 jsou:

zavedení tavných pojistkových vložek pro napěťové střídače, včetně požadavků na zkoušky;●

pokrytí zkoušek týkajících se pracovních charakteristik pro střídavý proud zkouškami vypínací schopnosti;●

aktualizace příkladů normalizovaných tavných pojistkových vložek pro ochranu polovodičových prvků.●

Tato norma se má používat společně s EN 60269-1:2007 Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné
požadavky.

Tato Část 4 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly nebo články Části 1.

Pokud není nutná žádná změna, je v této Části 4 uvedeno, že příslušná kapitola nebo článek platí.

Tabulky a obrázky, které doplňují tabulky a obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101.

Doplňující přílohy jsou označeny písmeny AA, BB atd.

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) 2010-06-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-09-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60269-4:2009 schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Všeobecně

IEC 60269-1 platí s následujícími doplňujícími požadavky.

Tavné vložky pro ochranu polovodičových prvků musí splňovat všechny požadavky IEC 60269-1, není-
li dále uvedeno jinak, a musí také splňovat níže uvedené doplňující požadavky.

1.1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tyto doplňující požadavky platí pro tavné vložky pro používání v zařízeních zahrnujících polovodičové
prvky pro obvody se jmenovitými napětími do AC 1 000 V nebo DC 1 500 V a také, pokud to přichází
v úvahu, pro obvody s vyššími jmenovitými napětími.

POZNÁMKA 1 Takové tavné vložky se běžně označují jako „polovodičové tavné vložky“.
POZNÁMKA 2 Ve většině případů slouží část přidruženého zařízení jako pojistkový spodek. V důsledku
velké rozmanitosti zařízení není možné uvést žádná všeobecná pravidla; vhodnost přidruženého
zařízení pro použití jako pojistkový spodek má být předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem.
Jsou-li však použity samostatné pojistkové spodky nebo pojistkové držáky, mají odpovídat příslušným
požadavkům IEC 60269-1.

Tyto doplňující požadavky mají stanovit charakteristiky polovodičových tavných vložek tak, aby mohly
být nahrazeny jinými tavnými vložkami se stejnými charakteristikami, za předpokladu, že mají stejné
rozměry. Proto tato norma pojednává zejména o tomto:

následující charakteristiky pojistek:a.

jejich jmenovité hodnoty;1.
jejich oteplení v normálním provozu;2.
jejich ztráty;3.
jejich ampérsekundové charakteristiky;4.
jejich vypínací schopnost;5.
jejich omezovací charakteristiky a jejich charakteristiky I2t;6.
jejich charakteristiky obloukového napětí.7.

typové zkoušky pro ověření charakteristik pojistek;b.
značení na pojistkách;c.
dostupnost a předložení technických údajů (viz přílohu B).d.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


