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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61557-9:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61557-9:2015. It was translated by
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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-01-15 se nahrazuje ČSN EN 61557-9 ed. 2 (35 6230) z ledna 2010, 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 61557-9:2015 dovoleno do 2018-01-15
používat dosud platnou ČSN EN 61557-9 ed. 2 (35 6230) z ledna 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje následující podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

byly doplněny termíny a definice;a.



zkratky jsou uvedeny v seznamu a vysvětleny;b.
byly upraveny požadavky;c.
povinné a volitelné funkce a jejich terminologie byly převzaty z ČSN EN 61557-15 (35 6230);d.
byly doplněny mechanické požadavky;e.
byla revidována kapitola 6 Zkoušky;f.
byly doplněny nové tabulky.g.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1:
Zkoušky – Zkouška A: Chlad

IEC 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky –
Zkouška B: Suché teplo

IEC 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6:
Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-27 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27:
Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

IEC 60364-7-710:2002 zavedena v ČSN 33 2000-7-710:2013 Elektrické instalace nízkého napětí – Část
7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60664 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60664 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého
napětí

IEC 60721-3-1 zavedena v ČSN EN 60721-3-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3:
Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 1: Skladování

IEC 60721-3-2 zavedena v ČSN EN 60721-3-2 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3:
Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 2: Přeprava

IEC 60721-3-3 zavedena v ČSN EN 60721-3-3 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3:
Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární použití na
místech chráněných proti povětrnostním vlivům

IEC 61010-1:2010 zavedena v ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na
elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61010-2-030 zavedena v ČSN EN 61010-2-030 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická
měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

IEC 61010-2-032 zavedena v ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na
elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu
držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

IEC 61010-031 zavedena v ČSN EN 61010-031 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická
měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí
a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou

IEC 61326-2-2 zavedena v ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (35 6509) Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní



zařízení – Požadavky na EMC – Část 2-2: Konkrétní požadavky – Zkušební konfigurace, provozní
podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných
v nízkonapěťových rozvodných sítích

IEC 61326-2-4 zavedena v ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 (35 6508) Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní
zařízení  –  Požadavky na EMC – Část 2-4:  Konkrétní  požadavky – Zkušební konfigurace, provozní
podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci
místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

IEC 61557-1:2007 zavedena v ČSN EN 61557-1 ed. 2:2007 (35 6230) Elektrická bezpečnost
v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím
do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1:
Všeobecné požadavky

IEC 61557-8 zavedena v ČSN EN 61557-8 ed. 2 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových
rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V –
Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 8: Hlídače izolačního
stavu v rozvodných sítích IT

CISPR 11 zavedena v ČSN EN 55011 ed. 3 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení –
Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-534:2009 Elektrické instalace budov – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických
zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN EN 60664-1 ed. 2 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady,
požadavky a zkoušky

ČSN EN 60664-3 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných
vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2:2005 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje
a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2:2004 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-4: Přístroje
a spínací prvky řídicích obvodů – Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů –
Zvláštní zkoušky

ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro
instalaci a zařízení

ČSN EN 61810-2 ed. 2:2011 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 2: Spolehlivost

Vysvětlivky k textu této 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 61557-9:2014

Mezinárodní normu IEC 61557-9 vypracovala technická komise IEC/TC 85 Měřicí zařízení elektrických
a elektromagnetických veličin.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 2009. Toto vydání je jeho
technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
85/486/FDIS 85/503/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.

Tato část IEC 61557 se musí používat spolu s částí 1.

Seznam všech částí souboru IEC 61557 se společným názvem Elektrická bezpečnost
v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím
do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany je možno nalézt
na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date)
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

Text dokumentu 85/486/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 61557-9, který vypracovala technická
komise IEC/TC 85 Měřicí zařízení elektrických a elektromagnetických veličin, byl předložen
k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61557-9:2015.

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) 2015-10-15
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-01-15

Tento dokument nahrazuje EN 61557-9:20097.

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 podstatné prvky Bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro použití
v určitých mezích napětí (LVD).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61557-9:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61557 specifikuje požadavky na systémy pro lokalizaci místa poruchy izolace, jimiž lze
vyhledat poruchy izolace v jakékoliv části neuzemněných střídavých rozvodů IT a neuzemněných
střídavých rozvodů IT galvanicky pojených se stejnosměrnými obvody se jmenovitým střídavým
napětím do 1 000 V a také v neuzemněných stejnosměrných rozvodech IT s napětím do 1 500 V, bez
ohledu na princip měření.

Sítě IT jsou popsány v IEC 60364-4-41 i v jiné literatuře. Je třeba brát v úvahu i doplňující údaje pro
volbu přístrojů v jiných normách.

POZNÁMKA Další informace týkající se lokalizace místa poruchy izolace specifikují následující normy:
IEC 60364-4-41:2005, 411.6 a IEC 60364-5-53:2001, 531.3.
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