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V tomto dokumentu jsou termíny uvedené tučným písmem definovány v kapitole 3.
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59K/293/FDIS 59K/294/RVD
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Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
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http://webstore.iec.ch
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60350 definuje metody pro měření funkce elektrických varných desek pro domácnost.

Spotřebiče pokryté tímto dokumentem mohou být vestavné nebo umístěné na pracovním povrchu.
Varná deska může být rovněž součástí kuchyňského sporáku.

Tento dokument neplatí pro přenosné spotřebiče pro vaření, grilování a podobné funkce (viz
IEC 61817).

Tento dokument definuje hlavní funkční charakteristiky varných desek, které zajímají uživatele,
a specifikuje metody pro měření těchto charakteristik.

Tento dokument nespecifikuje třídění nebo požadavky na funkci.

POZNÁMKA 1 Některé z těchto zkoušek, které jsou specifikovány v tomto dokumentu, se nepovažují
za reprodukovatelné, protože výsledky mohou být různé mezi laboratořemi. Tyto zkoušky jsou určeny
pouze pro porovnávací účely.

POZNÁMKA 2 Tento dokument se nevztahuje na bezpečnostní požadavky (IEC 60335-2-6
a IEC 60335-2-9).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN IEC 584-2:1994, která přejímala IEC 60584-2:1982, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.


