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Text dokumentu 95/313/FDIS budoucího 1. vydání IEC 60255-149, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 95 Měřicí relé a ochranná zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 60255-149:2013.
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

• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dop)

2014-06-03

(dow)

2016-09-03

Tato norma nahrazuje EN 60255-8:1998.
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.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy IEC 60255-149:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Tato část souboru norem IEC 60255 stanovuje minimální požadavky pro tepelná ochranná relé. Tato
norma obsahuje specifikaci funkce ochrany, charakteristiky měření a zkušební metody.
Předmětem této normy je stanovit společné a reprodukovatelné odkazy pro hodnocení závislých
časových relé, která chrání zařízení proti tepelnému poškození prostřednictvím měření AC proudu
procházejícího zařízením. Pro specifikaci tepelné ochrany uvedenou v této normě mohou být
použitelné doplňkové vstupní napájecí veličiny, jakými jsou teplota okolí, chladícího média, teplota
oleje v blízkosti hladiny a teplota vinutí. Tato norma platí pro ochranná relé založená na tepelném
modelu s paměťovou funkcí.
V této normě jsou také obsaženy zkušební metody pro ověření funkčních charakteristik tepelné
ochranné funkce a přesnosti.
Tato norma není určena pro tepelné ochrany proti přetížení, tříd vybavení uvedených v IEC 60947-4-1
a IEC 60947-4-2, související s elektromechanickými a elektronickými ochrannými zařízeními pro
nízkonapěťové spouštěče motorů.
Funkce tepelné ochrany, na něž se vztahuje tato norma, jsou následující:
Funkce ochrany

IEC 61850-7-4

IEEE C37.2

Tepelná ochrana proti přetížení

PTTR

49

Tepelná ochrana rotoru proti přetížení

PROL

49R

Tepelná ochrana statoru proti přetížení

PSOL

49S

Obecné požadavky pro měřicí relé a ochranná zařízení jsou specifikovány v IEC 60255-1.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

