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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60269-1:2006 zavedena v ČSN EN 60269-1 ed. 3:2008 (35 4701) Pojistky nízkého napětí – Část 1:
Všeobecné požadavky

IEC 60269-2 zavedena v ČSN 35 4701-2 Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro
pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady
normalizovaných pojistkových systémů A až J

ISO 3 nezavedena

Informativní údaje z IEC 60269-6:2010

Mezinárodní norma IEC 60269-6 byla vypracována subkomisí 32B: Pojistky nízkého napětí technické
komise IEC 32: Pojistky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:



FDIS Zpráva o hlasování
32B/561/FDIS 32B/569/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60269 lze nalézt na webových stránkách IEC pod názvem: Low-
voltage fuses.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data uvedeného na
webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích týkajících se tohoto vydání. K tomuto datu
bude publikace:

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická
a magnetická zařízení

ČSN IEC 60050-521 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 521: Polovodičové
součástky a integrované obvody

ČSN EN 60269 soubor (35 4701) Pojistky nízkého napětí

ČSN 35 4701-3 Pojistky nízkého napětí – Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro
nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) – Příklady
normalizovaných pojistkových systémů A až F

ČSN EN 60269-4 (35 4701-3) Pojistky nízkého napětí – Část 4: Doplňující požadavky pro tavné
pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních
objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

ČSN EN 61215 (36 4631) Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití –
Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

ČSN EN 61646 (36 4633) Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití – Posouzení
způsobilosti konstrukce a schválení typu

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 8.4.3.1 doplněna informativní národní poznámka upozorňující na zapracování
opravy IEC 60269-6:2010/Cor.1:2010-12.
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Ref. č. EN 60269-6:2011 E
Předmluva

Text dokumentu 32B/561/FDIS, budoucí první vydání IEC 60269-6, vypracovaný IEC/SC 32B Pojistky
nízkého napětí IEC TC 32 Pojistky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60269-6 dne 2011-04-01.

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 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) 2012-01-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-04-01

Tato část se používá současně s EN 60269-1:2007 Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné
požadavky.

Tato část 6 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly nebo články části 1.

Pokud není nutná žádná změna, je v této části 6 uvedeno, že příslušná kapitola nebo článek platí.

Tabulky a obrázky, které doplňují ty z části 1, jsou číslovány počínaje 101.

Doplňující přílohy jsou označovány AA, BB, atd.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60269-6:2010 + oprava z prosince 2010 byl schválen CENELEC jako
evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Všeobecně

IEC 60269-1 platí s následujícími doplňujícími požadavky.

Pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických (PV – photovoltaic) energetických systémů
musí splňovat všechny požadavky IEC 60269-1, pokud není dále stanoveno jinak a musí také splňovat
níže uvedené doplňující požadavky.

POZNÁMKA V celém dokumentu se používá zkratka „PV“ (fotovoltaický).

1.1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tyto doplňující požadavky se použijí na pojistkové vložky pro ochranu PV řetězců a PV skupin
v zařízeních pro obvody s jmenovitým napětím do 1 500 V DC.

Jejich jmenovité napětí může být do 1 500 V DC.

POZNÁMKA 1 Takové pojistkové vložky jsou obvykle označovány jako „PV pojistkové vložky“.

POZNÁMKA 2 Ve většině případů část přidruženého zařízení slouží jako pojistkový spodek. Vzhledem k velké variabilitě
zařízení nemohou být stanovena všeobecná pravidla; vhodnost přidruženého zařízení sloužícího jako pojistkový spodek by
měla být předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem. Nicméně, pokud jsou použity samostatné pojistkové spodky nebo
pojistkové držáky, měly by splňovat příslušné požadavky souboru norem IEC 60269.

POZNÁMKA 3 PV pojistkové vložky chrání řadu součástí měniče jako jsou kondenzátory nebo vybíjení
kondenzátorů zpět do skupin nebo skupinových instalací až do jmenovité vypínací schopnosti.

Cílem těchto doplňujících požadavků je stanovit charakteristiky PV pojistkových vložek takovým
způsobem, aby mohly být nahrazovány za jiné pojistkové vložky se stejnými charakteristikami za
předpokladu, že jejich rozměry jsou totožné. Z tohoto důvodu se tato norma zabývá zejména:

následujícími charakteristikami pojistek:a.
jejich jmenovitými hodnotami;1.
jejich kategorii užití;2.
jejich oteplení v normálním provozu;3.
jejich výkonovými ztrátami;4.
jejich ampérsekundovými charakteristikami;5.
jejich vypínacími schopnostmi;6.
jejich rozměry nebo velikostmi (je-li to použitelné).7.

typovými zkouškami pro ověření charakteristik pojistek;b.
označením pojistek.c.

 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
 


