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Předmluva

Text dokumentu 95/255/FDIS, budoucí první vydání IEC 60255-151, připravený IEC TC 95, Měřicí relé
a ochranná zařízení, byl předložen k IEC-CENELEC paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako
EN 60255-151 dne 2009-09-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60255-3:1998 + opravu z ledna 1998.

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

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení



Text mezinárodní normy IEC 60255-151:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato Část IEC 60255 stanovuje minimální požadavky pro nadproudová/podproudová relé. Tato norma
obsahuje specifikaci funkce ochrany, charakteristiky měření a charakteristiky časového zpoždění.

Tato Část IEC 60255 definuje ovlivňující činitele, které mají vliv na přesnost za podmínek ustáleného
stavu a provozní charakteristiky při dynamických podmínkách. V této normě jsou obsaženy metodiky
zkoušek pro ověřování pracovních charakteristik a přesnosti.

Nadproudové/podproudové funkce pokryté touto normou jsou následující:

IEEE/ANSI C37.2 IEC 61850-7-4

Čísla funkcí Logické uzly

Okamžitá fázová nadproudová ochrana 50 PIOC

Časově zpožděná fázová nadproudová ochrana 51 PTOC

Okamžitá ochrana proti zemnímu zkratu 50N/50G PIOC



Časově zpožděná ochrana proti zemnímu zkratu 51N/51G PTOC

Zpětná nadproudová nebo proudová balanční ochrana 46 PTOC

Fázová podproudová ochrana 37 PTUC

Napěťově závislá nadproudová ochrana 51V PVOC

Z této normy jsou vyjmuta elektrická tepelná relé specifikovaná v IEC 60255-8. Všeobecné požadavky
pro měřicí relé a ochranná zařízení jsou specifikovány v IEC 60255-1.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


