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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-06-18 se nahrazuje ČSN EN 61008-1 ed. 2 (35 4181) z dubna 2005, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva
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1:2012.
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Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
23E/681/FDIS 23E/685/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61008, publikovaných pod souhrnným názvem Proudové chrániče
bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB), je na webové stránce
IEC.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data
aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci.
K tomuto datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●



nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Předmluva

Tento dokument (EN 61008-1:2012), obsahující text IEC 61008-1:2010, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 23E Jističe a podobná zařízení pro domovní použití, spolu se společnými modifikacemi
vypracovala CLC/TC 23 Jističe a podobné přístroje pro domovní použití.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-06-18
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-06-18

Tento dokument nahrazuje EN 61008-1:2004 + A11:2007 + A12:2009 + A13:2012 + AC:2012
+ IS1:2007.

EN 61008-1:2012 zahrnuje následující důležité technické změny ve srovnání s EN 61008-1:2004:



úplná revize sledů EMC, včetně nové zkoušky T.2.6, která již byla schválena v IEC 61543;●

objasnění charakteristik proud-čas RCD, uvedených v tabulkách 1 a 2;●

revize postupu zkoušky pro IDn v rozmezí od 5 A do 200 A;●

zkušební postup týkající se stejnosměrného proudu 6 mA superponovaného na poruchový proud;●

zdokonalení zaměřená na RCD s vícenásobnou citlivostí;●

zkoušky pro použití RCCB v soustavách IT.●

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Pokud jde o vztah ke směrnici (směrnicím) EU, viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy doplňující ty, které jsou uvedeny v IEC 61008-
1:2010, mají v označení písmeno „Z“.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61008-1:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma
s dohodnutými společnými modifikacemi.
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Úvod

Tato část zahrnuje definice, požadavky a zkoušky, a platí pro všechny typy RCCB. Má-li platit pro
určitý typ, tato část se používá spolu s příslušnou částí, a to:

Část 2-1: Použitelnost obecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí.

Část 2-2: Použitelnost obecných pravidel pro RCCB funkčně závislé na síťovém napětí.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma platí pro proudové chrániče funkčně nezávislé nebo funkčně závislé na
síťovém napětí, pro domovní a podobné použití, bez vestavěné nadproudové ochrany (dále jen RCCB),
pro jmenovitá napětí

do 440 V AC a jmenovité proudy do 125 A pro pevné instalace, určené zejména pro ochranu před
úrazem elektrickým

proudem.

Tyto přístroje jsou určeny k ochraně osob před nepřímým dotykem, přičemž neživé části instalace
jsou připojeny k příslušné zemnicí elektrodě. Mohou být použity pro poskytování ochrany před
nebezpečím ohně v důsledku přetrvávajícího proudu zemního spojení, bez funkce nadproudové
ochrany.

RCCB, jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud je maximálně 30 mA, se rovněž používají jako
prostředky dodatečné ochrany v případě selhání ochranných prostředků před úrazem elektrickým
proudem.

Tato norma platí pro přístroje provádějící současně funkce detekce reziduálního proudu, srovnávání
hodnoty tohoto proudu s reziduální pracovní hodnotou a přerušení chráněného obvodu, jestliže
reziduální proud překročí tuto hodnotu.

POZNÁMKA 1 Požadavky na RCCB jsou v souladu s obecnými požadavky IEC 60755. RCCB jsou
v zásadě určeny k provozování nepoučenými osobami a jsou navrženy tak, aby nevyžadovaly údržbu.
Mohou být předkládány pro účely certifikace.
POZNÁMKA 2 Pravidla pro instalaci a aplikaci RCCB jsou uvedena v souboru IEC 60364.



Jsou určeny pro používání v prostředí se stupněm znečištění 2 a kategorií přepětí III.
Jsou vhodné pro bezpečné odpojení.

RCCB odpovídající této normě, jsou vhodné pro používání v soustavách IT.
Je-li pravděpodobné, že na straně napájení se vyskytnou nadměrná přepětí (například v případě
napájení z nadzemních vedení), mohou být nutná zvláštní bezpečnostní opatření (např. svodiče
přepětí) (viz IEC 60364-4-44).

RCCB obecného typu jsou odolné proti nežádoucímu vybavení včetně případu, kdy rázová napětí
(způsobená přechodnými jevy při spínání nebo vyvolaná bleskem) jsou příčinou zatěžovacích proudů
v instalaci, aniž by došlo k přeskoku.

RCCB typu S jsou považovány za dostatečně odolné proti nežádoucímu vybavení, i když rázové napětí
způsobí přeskok a dojde k následnému proudu.

POZNÁMKA 3 Bleskojistky instalované ve směru proudu za RCCB obecného typu a zapojené soufázově
mohou způsobit nežádoucí vybavení.
POZNÁMKA 4 V případě RCCB, které mají vyšší stupeň ochrany krytem než IP20, mohou být nutná
zvláštní konstrukční provedení.

Zvláštní požadavky jsou nutné pro:

proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou (viz IEC 61009-1);●

RCCB vestavěné v jednom celku se zásuvkou nebo navržené výhradně pro místní spojení se zásuvkou v jedné●

elektroinstalační krabici;
RCCB určené pro používání při kmitočtech jiných než 50 Hz.●

Pro RCCB vestavěné do zásuvek nebo určené pouze pro spojení se zásuvkami mohou být používány
požadavky této normy spolu s požadavky IEC 60884-1 nebo národními požadavky země, kde je
výrobek uveden na trh.

 
Požadavky této normy platí pro podmínky normálního okolního prostředí (viz 7.1). Další požadavky
mohou být nutné pro RCCB používané v místech s náročnými podmínkami okolního prostředí.

Pro RCCB zahrnující baterie tato norma neplatí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


