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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-08-01 se nahrazuje ČSN EN 60034-2-1 (35 0000) ze srpna 2008, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60034-2-1:2014 dovoleno do 2017-08-01
používat dosud platnou ČSN EN 60034-2-1 (35 0000) ze srpna 2008.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny s ohledem na předchozí vydání:



Zkušební metody jsou nyní seskupeny do přednostních metod a metod pro provozní nebo výrobní kusovéa.
zkoušky. Přednostní metody mají malou nejistotu a pro určité jmenovité hodnoty a typ stroje je nyní
definována pouze jedna přednostní metoda.
Požadavky týkající se přístrojového vybavení byly podrobně popsány a vylepšeny.b.
Popis zkoušek, požadovaných pro určitou metodu, je nyní uveden ve stejném pořadí, jaké je požadováno přic.
provádění zkoušky. Tím se zabrání nedorozuměním a zlepší se přesnost postupů. Kromě toho vývojový
diagram graficky znázorňuje pořadí zkoušek pro každou metodu.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60027-1 dosud nezavedena

IEC 60034-1:2010 zavedena v ČSN EN 60034-1 ed. 2:2011 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1:
Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-4:2008 zavedena v ČSN EN 60034-4 ed. 2:2009 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 4:
Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek

IEC 60034-19 dosud nezavedena

IEC 60034-29 zavedena v ČSN EN 60034-29 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 29: Metoda
ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda – Určení oteplení nepřímým měřením

IEC 60051 (soubor) zaveden v souboru v ČSN EN 60051 (35 6203) Elektrické měřicí přístroje
přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství

IEC 60051-1 zavedena v ČSN EN 60051-1 (35 6203) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící
ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro
všechny části

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60034-2-1:2014

Mezinárodní normu IEC 60034-2-1 vypracovala technická komise IEC/TC 2 Točivé stroje.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání IEC 60034-2-1 vydané v roce 2007, jakož
i IEC 60034-2A vydanou v roce 1974. Toto vydání je jejich technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
2/1742/FDIS 2/1748/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

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



POZNÁMKA Tabulku odkazů na všechny publikace IEC/TC 2 je možné najít v řídicím panelu IEC/TC 2 na
webových stránkách IEC.

Komise rozhodla,  že  obsah této  publikace 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.●

Souvisící ČSN

ČSN EN 60034-2-2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 2-2: Specifické metody pro určování
dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek – Dodatek k IEC 60034-2-1

ČSN EN 60044 (35 1358) (soubor) Přístrojové transformátory
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Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
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Předmluva

Text dokumentu 2/1742/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60034-2-1, který vypracovala technická
komise IEC/TC 2 Točivé stroje, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60034-2-1:2014.

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) 2015-05-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-08-01

Tento dokument nahrazuje EN 60034-2:1996 (částečně), EN 60034-2-1:2007.

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 připraven CENELEC na základě mandátu poskytnutého Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60034-2-1:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60034 slouží ke stanovení metod určování účinností ze zkoušek a rovněž pro stanovení
metod získávání jednotlivých ztrát.

Tato norma platí pro stejnosměrné stroje a pro střídavé synchronní a asynchronní stroje všech
velikostí, které spadají do rozsahu platnosti IEC 60034-1.

POZNÁMKA Tyto metody lze použít i pro jiné typy strojů, jako například pro rotační měniče, střídavé
komutátorové motory a jednofázové asynchronní motory.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


