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Úvod

Tato Část IEC 61347 poskytuje řadu všeobecných a bezpečnostních požadavků a zkoušek, které jsou
všeobecně aplikovatelné na většinu typů ovládacích zařízení a na které mohou být odvolávky
v různých Částech, které tvoří IEC 61347-2. Tuto Část 1 nelze tedy považovat za specifikaci pro
jakýkoliv typ ovládacího zařízení a její ustanovení platí pouze pro jednotlivé typy ovládacích zařízení,
které jsou určeny rozsahem příslušné Části 2 IEC 61347.

V Částech, které tvoří IEC 61347-2 jsou zařazeny, pokud je to nezbytné, doplňkové požadavky
v odkazu na kapitoly této Části, které udávají rozsah, kdy jsou tyto kapitoly použitelné a pořadí
provádění zkoušek. Pořadí, ve kterém jsou kapitoly této Části číslovány nemá takový význam, jako
pořadí ve kterém se určuje jejich platnost pro každý typ ovládacího zařízení v příslušném souboru
Část 2 IEC 61437-2. Všechny tyto Části jsou ucelené, a proto neobsahují vzájemné odkazy.

Pokud se požadavky jakékoliv kapitoly této Části IEC 61347 odkazují na různé Části, které tvoří
IEC 61347-2 formulací „Platí požadavky kapitoly IEC 61347-1“ znamená to, že platí všechny
požadavky této kapitoly kromě těch, které se zjevně nedají uplatnit na konkrétní typ ovládacího
zařízení podle Části 2.

Ovládací zařízení, která splňují text této normy, nebudou jednoznačně posuzována jako splňující
bezpečnostní opatření této normy pokud, jsou-li prověřována nebo zkoušena, jsou shledána jako
vykazující jiné vlastnosti zhoršující úroveň bezpečnosti, než ty, které jsou pokryty těmito požadavky.

Ovládací zařízení, u kterých je použito jiných materiálů nebo odlišné konstrukce od té, která je
popsána v požadavcích této normy, mohou být prověřována a zkoušena s ohledem na tyto požadavky
a jsou-li shledána v podstatě ekvivalentní, mohou být považována za splňující bezpečnostní zásady
této normy.

Výkonnostní požadavky na ovládací zařízení jsou předmětem IEC 60921, IEC 60923, IEC 60925,
IEC 60927, IEC 60929 a IEC 61047 a IEC 62384 (připravuje se), podle příslušného typu ovládacího
zařízení.

POZNÁMKA Bezpečnostní požadavky zajišťují, aby elektrické příslušenství, konstruované v souladu
s těmito požadavky, neohrožovalo bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku, je-li řádně
izolováno a udržováno a používáno v aplikacích, pro které je určeno.

Požadavky na elektronická ovládací zařízení pro jiné typy světelných zdrojů budou předmětem
zvláštní normy, která bude vydána, jakmile vznikne její potřeba.

POZNÁMKA Ovládací zařízení se může skládat z desek plošných spojů a mohou zahrnovat:
– ovládací zařízení;

objímku(y);●

– spínač(e);

– napájecí svorky.
Ovládací zařízení by mělo splňovat tuto normu.
Objímka(y), spínač(e) a napájecí svorky by měly splňovat příslušné normy.



1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 61347 uvádí všeobecné a bezpečnostní požadavky na ovládací zařízení pro světelné
zdroje na stejnosměrná napětí do 250 V a/nebo střídavá napětí do 1 000 V při kmitočtu 50 Hz nebo 60
Hz.

Tato norma též obsahuje ovládací zařízení pro světelné zdroje, které nejsou dosud normalizovány.

Zkoušky uvedené v této normě jsou typové zkoušky. Požadavky na zkoušení jednotlivých ovládacích
zařízení během výroby nejsou uvedeny.

Požadavky na adaptéry svítidel jsou uvedeny v IEC 60598-1 (viz definice 1.2.60).

Kromě požadavků uvedených v této Části 1 IEC 61347, stanovuje příloha B všeobecné a bezpečnostní
požadavky vhodné pro tepelně odolná ovládací zařízení.

Příloha C stanovuje doplňující všeobecné a bezpečnostní požadavky, které platí pro elektronická
ovládací zařízení s ochranným prostředkem proti přehřátí.

Dodatečné požadavky pro vestavěné předřadníky s dvojitou a zesílenou izolací jsou uvedeny v příloze
I.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


