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Tento dokument nahrazuje EN 62196-1:2003.
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Oznámení o schválení
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Úvod

IEC 61851-1:2010 specifikuje zařízení pro nabíjení elektrického vozidla vodivým připojením. Tato
mezinárodní norma, na kterou se IEC 61851-1:2010 odvolává jako na soubor IEC 62196, stanoví
požadavky na vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky, vozidlové přívodky a kabelové sestavy, popsané
v IEC 61851-1:2010. Určitého nabití může být dosaženo přímým připojením elektrického vozidla ke
společným zásuvkám napájecí sítě. Některé režimy nabíjení vyžadují jednoúčelové napájení a nabíjecí
zařízení zahrnující řídicí a komunikační obvody. Tato norma zahrnuje mechanické, elektrické
a technické požadavky na jednoúčelové vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky pro



vytvoření rozhraní mezi takovým jednoúčelovým nabíjecím zařízením a elektrickým vozidlem.

Tato norma může být rozdělena na několik částí, podle nutnosti, takto:

Část 1: Obecné požadavky, zahrnující kapitoly obecné povahy.●

Následující části: Zvláštní požadavky týkající se určitých typů přístrojů. Kapitoly těchto zvláštních
požadavků doplňují nebo modifikují odpovídající kapitoly v části 1. Kde je v textu následujících částí
uvedeno „doplněk“ nebo „nahrazení“ příslušného požadavku, specifikace zkoušek nebo vysvětlení
v části 1, jsou tyto změny provedeny v příslušném textu části 1, který se potom stane součástí normy.
Kde není nutná žádná změna, jsou použita slova „Tato kapitola části 1 platí“.

Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý●

proud.
Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami pro●

jednoúčelové DC nabíjení nebo pro kombinované AC/DC nabíjení (připravuje se).

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62196 platí pro vidlice, zásuvky, nástrčky, přívodky a kabelové sestavy pro elektrická
vozidla (EV), určené pro používání v systémech nabíjení vodivým připojením zahrnujících řídicí
prostředky, se jmenovitým pracovním napětím maximálně:

AC 690 V 50 Hz – 60 Hz, při jmenovitém proudu nepřesahujícím 250 A,●

DC 1 500 V při jmenovitém proudu nepřesahujícím 400 A.●

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro používání pro obvody specifikované v IEC 61851-
1:2010, které pracují při různých napětích a kmitočtech a které mohou zahrnovat signály ELV
a komunikační signály.

Přístroje, na které se vztahuje tato norma, jsou určeny pouze pro používání s vozidly, která splňují
požadavky 7.2.3.1 IEC 61851-1:2010.

Tyto přístroje a kabelové sestavy se mají používat při teplotě okolí v rozmezí od –30 °C do +50 °C.

POZNÁMKA V některých zemích mohou platit jiné požadavky.

Tyto přístroje jsou určeny k připojení pouze kabely s měděnými vodiči nebo vodiči ze slitin mědi.

Přístroje, na které se vztahuje tato norma, jsou určeny pro používání v určitých režimech nabíjení EV.
Tyto režimy jsou definovány v IEC 61851-1:2010. Tyto definice a popis typů připojení (případy A, B a
C), popsané také v IEC 61851-1:2010, jsou zde uvedeny jako příloha A.

POZNÁMKA V následující zemi nebude režim 1 dovolen: UK.

Tato norma neplatí pro normalizované přístroje používané v systémech nabíjení, kde je dovoleno
používání takových přístrojů provedených podle požadavků jiných norem (například v režimu 1 a
režimu 2). Takové normalizované přístroje se mohou používat pro situace (režim a případ) uvedené
v IEC 61851-1:2010.

Tato norma se může používat jako návod pro přístroje s menším počtem kontaktů a s nižšími
jmenovitými hodnotami pro použití u vozidel pro lehký provoz.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


