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1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma platí pro ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (dále se na ně odkazuje
jako na „POP“) pro domácnost a podobné použití se jmenovitým kmitočtem 50 Hz, jmenovitým
napětím 230 V AC (mezi fází a nulou) určených pro používání v kombinaci s hlavním ochranným
zařízením, přičemž buď CB vyhovuje podle EN 60898-1 nebo EN 60898-2, RCCB vyhovuje podle
EN 61008-1 či RCBO vyhovuje podle EN 61009-1.

POZNÁMKA 1 Požadavky na POP v kombinaci se spínacími zařízeními jinými než hlavním ochranným
zařízením nebo POP zabudovaným v MPD se projednávají.
POZNÁMKA 2 Požadavky na POP s funkčním spojením se zemí týkající se odolnosti proti přechodnému
přepětí se projednávají.
POZNÁMKA 3 POP není ochranné zařízení pro použití pro automatické odpojení napájení ve smyslu
HD 60364-4-41.

Jsou určena pro používání v prostředí se stupněm znečištění 2 a kategorie přepětí III.

Mohou být navržena pro smontování ve výrobě nebo na místě.

Tato zařízení jsou určena pro snižování vlivů přechodných přepětí mezi fázovým a nulovým vodičem
(např. způsobených uvolněním nulového vodiče v trojfázovém napájení před POP) pro za ním
zapojené zařízení aktivací hlavního ochranného zařízení, jakmile se detekuje přepětí mezi fází a nulou.

POZNÁMKA 4 Ke snížení prostředků v tomto kontextu, kterým bude POP zajišťovat ochranu ve většině
případů přechodných přepětí.
POZNÁMKA 5 Ochrana v případě přepětí mezi fázemi se projednává. V případě fází systému



elektrického napájení se jmenovitým napětím mezi fázemi 230 V AC a bez nulového vodiče se jeden
vodič sleduje POP podle této normy, která se může použít podle návodu výrobce.

POP neovlivňuje ochrannou funkci hlavního ochranného zařízení.

Tato evropská norma neplatí pro ochranu před běžnými režimy přepětí.

Tato evropská norma neplatí pro ochranná zařízení zdrojů.

Tato evropská norma stanovuje:

definice termínů použitých pro POP (kapitola 3);●

třídění POP (kapitola 4);●

charakteristiky POP (kapitola 5);●

přednostní hodnoty pracovních a ovlivňujících vlastností (kapitola 5);●

značení a informace, kterými musí být POP opatřeno (kapitola 6);●

normalizované podmínky pro instalaci a činnost při funkci (kapitola 7);●

požadavky na konstrukci a činnost (kapitola 8);●

seznam minimálních požadavků pro zkoušení (kapitola 9).●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


