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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

V originále přejímané normy je uvedeno, že nahrazuje EN 60255-3:1998, avšak stejnou informaci
obsahovala i EN 60255-151 ze října 2009. Příslušná ČSN EN 60255-3 (35 3503) z března 1999 byla
zrušena ke dni 2012-09-01 po uplynutí souběžné platnosti s ČSN EN 60255-151 (35 3510) z června
2010.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60044 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60044 (35 1358) Přístrojové transformátory

IEC 60255-1 zavedena v ČSN EN 60255-1 (35 3501) Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 1: Společné
požadavky

Informativní údaje z IEC 60255-127:2010

Mezinárodní normu IEC 60255-127 vypracovala technická komise IEC/TC 95 Měřicí relé a ochranná
zařízení.



Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
95/254/CDV 95/261/RVC
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Předmluva

Text dokumentu 95/254/CDV budoucího 1. vydání IEC 60255-127, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 95 Měřicí relé a ochranná zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 60255-127:2014.

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) 2014-07-10
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-09-19

Tato norma nahrazuje EN 60255-3:1998.

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 60255-127:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60255 stanovuje minimální požadavky pro přepěťová/podpěťová relé. Tato norma
obsahuje specifikaci funkce ochrany, charakteristiky měření a charakteristiky časového zpoždění.

Tato část IEC 60255 definuje ovlivňující činitele, které mají vliv na přesnost za podmínek ustáleného
stavu a provozní charakteristiky při dynamických podmínkách. V této normě jsou také obsaženy
metodiky zkoušek pro ověřování pracovních charakteristik a přesnosti.

Přepěťové a podpěťové funkce, na něž se vztahuje tato norma, jsou následující: 

 IEEE/ANSI C37.2 ….
Čísla funkcí

IEC 61850-7-4
Logické uzly

Fázová podpěťová ochrana 27 PTUV
Sousledná podpěťová ochrana 27D PTUV
Fázová přepěťová ochrana 59 PTOV
Přepěťová ochrana neutrálních/nulových složek 59N/59G PTOV
Nesousledná/balanční přepěťová ochrana 47 PTOV

Obecné požadavky pro měřící relé a ochranná zařízení jsou specifikovány v IEC 60255-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


