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Text dokumentu 78/839/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60832-2, vypracovaný IEC TC 78, Práce pod
napětím, byl předložen k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60832-1 dne 2010-
03-01.

Tato EN 60832-2 spolu s EN 60832-1 nahrazuje EN 60832:1996. Dvě části byly vytvořeny z důvodů
zřetelného oddělení požadavků a zkoušení izolačních tyčí od požadavků a zkoušení universálního
připevňovacího zařízení.

Oproti EN 60832:1996 uvádí EN 60832-2:2010 následující hlavní změny:

aktualizaci seznamu zařízení;●

objasnění použitelnosti dokumentu ve vztahu k jiným připevňovacím systémům které mají drážkové koncové●

hlavice;
aplikace prokazování shody výrobků ve fázi dokončeného výrobkupodle IEC 61318:2007 (vydání 3), se●

zřetelem na klasifikaci vad a uvedení alternativního zkoušení v případě následné výroby.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

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) 2010-12-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-03-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60832-2:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Záměrem této normy je stanovit základní požadavky. Každý uživatel této normy smí doplnit normu
o vlastní požadavky. Například uživatel smí doplnit požadavky týkající se používání izolačních tyčí pro
DC elektrické instalace nebo mechanické provedení nebo kompatibility s nástroji v provozu. V těchto
případech se má dbát na udržování nebo zlepšení výkonnosti výrobků.

Tento dokument byl vypracován v souladu s požadavky IEC 61477.

Výrobky navržené a vyrobené podle této normy napomáhají k bezpečnosti uživatelů prostřednictvím
osob znalých podle metod bezpečné práce a pokynů pro používání.

Výrobek podle této normy může mít vliv na okolní prostředí v průběhu některého stádia nebo jeho
životnosti. Tyto vlivy mohou být v širokých mezích od nepatrného k významnému, mohou působit po
krátkou dobu nebo po dlouhou dobu a působit na globální, regionální nebo místní úrovni.

Kromě prohlášení o likvidaci uvedeného v návodech pro používání a speciálních ustanovení pro vývěr
barev (viz 5.6), tato norma neobsahuje požadavky a zkušební pokyny pro zhotovitele tohoto výrobku
nebo doporučení uživatelům tohoto výrobku týkající se životního prostředí. Nicméně všechny části
vyplývající z konstrukce, výroby, balení, distribuce, používání, údržby, výměny, znovu používání,
obnovy a manipulace jsou předmětem posouzení vlivu na životní prostředí.



1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60832 uvádí základní požadavky pro izolační tyče pro práce pod napětím používaných
v AC elektrických instalacích.

Část 1 IEC 60832 se týká izolačních tyčí.

Tato část normy, ve které je použit termín „zařízení“ platí pro výše uvedená „připojitelná zařízení“.

Výrobky navržené a vyráběné podle této normy, aby přispívaly k bezpečí uživatelů, jsou užívány
osobami znalými pro práci pod napětím v souladu s metodami bezpečné práce a s pokyny pro
požívání.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


