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Předmluva

Text dokumentu 32C/458/CDV, budoucího prvního vydání IEC 60127-7, vypracovaný v subkomisi 32C
Miniaturní pojistky technické komise IEC/TC 32 Pojistky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-
CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60127-7:2013.

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) 2014-01-24NP1

• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-04-24NP2

Tato norma se musí používat ve spojení s EN 60127:2006 + A1:2011.

Kapitoly této normy doplňují, mění nebo nahrazují odpovídající kapitoly v EN 60127-1.

Jestliže není příslušná kapitola nebo článek EN 60127-1 uveden v této normě, tato kapitola nebo
článek platí, pokud je to vhodné. Jestliže je v této normě uvedeno „doplňuje se“, „mění se“ nebo
„nahrazuje se“, musí se odpovídající text z EN 60127-1 příslušně upravit.

Články, které nejsou uvedeny v části 1, jsou číslovány počínaje 101; doplňující přílohy jsou
pojmenovány AA, BB atd.

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.

Tato norma pokrývá základní prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání
v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES)

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60127-7:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Obecné požadavky 10

5 Normalizované jmenovité hodnoty 10

6 Značení 11



7 Obecné poznámky ke zkouškám 11

8 Rozměry a konstrukce 14

9 Elektrické požadavky 14

9.1 Úbytek napětí 14

9.2 Ampérsekundové charakteristiky 15

9.2.1 Ampérsekundové charakteristiky při normální teplotě okolí 15

9.2.2 Zkouška za zvýšené teploty 15

9.3 Vypínací schopnost 15

9.3.1 Pracovní podmínky 15

9.3.2 Kritéria pro vyhovující funkční vlastnosti 17

9.4 Zkoušky odolnosti 17

9.4.101 Zkoušky odolnosti při normální okolní teplotě 17

9.4.102 Zkušební metoda A 17

9.4.103 Zkušební metoda B 18

9.5 Maximální rozptýlená energie 18

9.6 Impulzní zkoušky 18

9.7 Teplota tavné pojistkové vložky 18

9.7.101 Tavné pojistkové vložky pro použití na deskách s plošnými spoji 18

9.7.102 Tavné pojistkové vložky pro použití v pojistkových držácích 18

Příloha AA (informativní) Poučení o jmenovitých hodnotách, které mají být stanoveny
výrobcem, nebo mají být odsouhlaseny zkušebnou. 24

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející
evropské publikace 25

Obrázek 1 – Normalizovaná zkušební deska 12

Obrázek 2 – Normalizovaný zkušební pojistkový spodek 13

Obrázek 3 – Zkušební obvod pro zkoušky vypínací schopnosti 16

Tabulka 1 – Účiník a časová konstanta 17

Tabulka 2 - Přehled zkoušek pro AC nebo DC vypínací schopnosti tavných pojistkových vložek
19



Tabulka 3 – Přehled zkoušek pro AC a DC vypínací schopnosti tavných pojistkových vložek 20

Úvod

Na základě požadavků uživatelů miniaturních pojistek mají mít všechny normy, doporučení a ostatní
dokumenty vztahující se k miniaturním pojistkám stejné číslo publikace, aby se usnadnily odkazy na
pojistky v jiných specifikacích, na příklad ve specifikacích zařízení.

Kromě toho jednotné číslo publikace a rozdělení do částí usnadní zavedení nových norem, protože
kapitoly obsahující všeobecné požadavky není třeba opakovat.

Soubor IEC 60127 pod všeobecným názvem Miniaturní pojistky se dále dělí takto:

IEC 60127-1 Miniaturní pojistky – Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na
miniaturní tavné pojistkové vložky

IEC 60127-2 Miniaturní pojistky – Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

IEC 60127-3 Miniaturní pojistky – Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

IEC 60127-4 Miniaturní pojistky – Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) –
Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

IEC 60127-5 Miniaturní pojistky – Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

IEC 60127-6 Miniaturní pojistky – Část 6: Pojistkové držáky pro trubičkové tavné pojistkové vložky

IEC 60127-7 Miniaturní pojistky – Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

IEC 60127-8 (Volné pro další dokumenty)

IEC 60127-9 (Volné pro další dokumenty)

IEC 60127-10 Miniaturní pojistky – Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60127 se týká požadavků na miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití.

Tato část neplatí pro pojistky, které jsou zcela pokryty částmi, navazujícími na IEC 60269-1.

Neplatí pro tavné pojistkové vložky pro spotřebiče určené k použití za zvláštních podmínek, jako je
korosivní nebo výbušná atmosféra.

Tato norma se používá ve spojení s požadavky IEC 60127-1.

Tato norma platí pro tavné pojistkové vložky se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 1 000 V,
jmenovitým proudem nepřevyšujícím 20 A a jmenovitou vypínací schopností nepřevyšující 50 kA.

Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití nejsou určeny k tomu, aby byly vyměňovány
koncovým uživatelem elektrického/elektronického zařízení.

Předmětem této normy je stanovit jednotné zkušební metody pro miniaturní tavné pojistkové vložky
pro zvláštní použití tak, aby umožnily ověření hodnot stanovených výrobcem (na příklad hodnoty



tavné doby a vypínací schopnosti).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


