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(35 3540) z března 2001, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy
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2005 a ČSN EN 50263 z března 2001, v souladu s předmluvou k EN 60255-26:2009.

Změny proti předchozím normám

Hlavní změna proti ČSN EN 60255-26:2005 se týká odkazu na normy řady EN 61000-4 a na EN 55022.
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Informativní údaje z IEC 60255-26:2008

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC 95: Měřicí relé a ochranná zařízení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2004. Toto vydání představuje technickou
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Předmluva

Text dokumentu 95/230/FDIS, budoucí druhé vydání IEC 60255-26, připravený IEC TC 95, Měřicí relé
a ochranná zařízení, byl předložen k IEC-CENELEC paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako



EN 60255-26 dne 2009-09-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60255-26:2005 a EN 50263:1999.

Hlavní rozdíl oproti EN 60255-26:2005 se týká odkazu na normy řady IEC 61000-4 a na normu EN
50022.

Byla stanovena následující 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

Přílohy ZA a ZZ doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60255-26:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část IEC 60255 stanovuje všechny požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v jediné
normě. Jako taková se pokládá za přehledovou normu pro měřicí relé a ochranná zařízení. Podrobné
zkušební postupy jsou uvedeny v ostatních citovaných normách.

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato část IEC 60255 je použitelná pro měřicí relé a ochranná zařízení elektrizačních soustav, včetně
řízení, monitorování a zařízení rozhraní procesu používaných v těchto soustavách.

Norma stanovuje základní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu měřicích relé a ochranných
zařízení určených k použití v průmyslu.

Měřicí relé a ochranná zařízení použitá v rozvodnách a elektrárnách mohou vyžadovat vyšší zkušební
úroveň odolnosti.

U zařízení, která neobsahují elektronické obvody, například elektromechanická relé, se zkoušky podle
této normy nevyžadují.

Požadavky stanovené v této normě platí pro nová měřicí relé a ochranná zařízení a všechny
specifikované zkoušky jsou pouze typovými zkouškami.

1.1 Emise

Předmětem této normy je specifikovat meze a zkušební metody pro měřicí relé a ochranná zařízení ve
vztahu k elektromagnetickým emisím, které mohou způsobovat poruchy v jiných zařízeních.

Tyto meze emisí představují základní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a byly vybrány
tak, aby zajistily, že rušení vytvářená měřicími relé a ochrannými zařízeními, provozovanými obvykle
v rozvodnách a elektrárnách, nepřekročily úroveň, která by mohla jiným zařízením bránit v určeném
provozu.

Zkušební požadavky jsou stanoveny pro vstupy/výstupy krytem a napájením.

1.2 Odolnost



Tato norma stanovuje základní požadavky na zkoušky odolnosti pro měřicí relé a ochranná zařízení ve
vztahu k rušením trvalým a přechodným, šířeným vedením a vyzařovaným, včetně elektrostatických
výbojů.

Tyto zkušební požadavky představují základní požadavky na odolnost pro elektromagnetickou
kompatibilitu vybrané k zajištění dostatečné úrovně odolnosti pro měřicí relé a ochranná zařízení.

POZNÁMKY
1 Posouzení bezpečnosti není zahrnuto do této normy.
2 Ve zvláštních případech vzniknou situace, kdy úrovně rušení mohou překročit úrovně

specifikované v této normě, například pokud se přenosný vysílač použije v těsné blízkosti
měřicích relé a zařízení ochran. V těchto případech může být nutné použít zvláštní bezpečnostní
opatření. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


