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Předmluva

Text dokumentu 14/669/FDIS, budoucího 3. vydání IEC 60076-2, připravený IEC TC 14, Výkonové
transformátory, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN
60076-2 dne 2011-03-30.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60076-2:1997.

EN 60076-2:2011 obsahuje následující podstatné technické změny v porovnání s EN 60076-2:1997:

– norma se vztahuje pouze na transformátory ponořené do kapaliny;

– jako předpis jsou uvedeny limity oteplení hot-spot vinutí;

– metody pro oteplovací zkoušku byly zdokonaleny s ohledem na nové tepelné požadavky;

– bylo přidáno pět informativních příloh pro snadnější použití této normy.

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

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) 2011-12-30
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-03-30

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60076-2:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60076 se vztahuje na transformátory ponořené do kapaliny, identifikuje výkonové
transformátory podle jejich způsobu chlazení, definuje meze oteplení a uvádí metody pro oteplovací
zkoušky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


