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Předmluva

Text dokumentu 82/636/FDIS budoucího prvního vydání IEC 62109-2 vypracovaný IEC/TC 82 Solární
fotovoltaické energetické systémy, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 62109-2 dne 2011-07-28.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových
práv.

Byla stanovena tato data: 



• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2012-04-28
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-07-28

Požadavky v této části 2 musí být použity s požadavky v části 1 a doplnit nebo modifikovat kapitoly
v části 1. Pokud konkrétní kapitola nebo článek části 1 není v této části 2 uveden, platí taková kapitola
z části 1. Když tato část 2 obsahuje kapitoly, které se přidávají, modifikují nebo nahrazují kapitoly
v části 1, příslušný text z části 1 platí s požadovanými změnami.

Články, obrázky a tabulky přidané k části 1 jsou číslovány v návaznosti na stávající pořadí v části 1.

Všechny odkazy na „část 1“ v této části 2 se musí považovat za datované odkazy na EN 62109-
1:2010.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62109-2:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1.1 Rozsah platnosti

Doplňuje se:

Tato Část 2 IEC 62109 pokrývá zvláštní bezpečnostní požadavky vztahující se na výrobky střídačů DC
na AC, jakož i výrobky, které kromě jiných funkcí mají nebo vykonávají funkce střídače, pokud střídač
je určen pro použití ve fotovoltaických energetických systémech.

Střídače podle této normy mohou být spolupracující se sítí, samostatné nebo s více střídačovými
režimy, mohou být dodány samostatně nebo pro více fotovoltaických modulů seskupených v různých
konfiguracích fotovoltaického pole a mohou být určeny pro použití ve spojení s bateriemi nebo jinými
způsoby skladování energie

Střídače s více funkcemi a režimy musí být posuzovány podle všech příslušných požadavků pro
každou z těchto funkcí a režimů.

POZNÁMKA V této normě, v které se používají termíny jako „střídač spolupracující se sítí“, je jejich
význam buď jako se sítí spolupracující střídač nebo se sítí spolupracující provozní režim střídače s více
střídačovými režimy

Tato norma se nezabývá požadavky na připojení do sítě střídačů interaktivních se sítí.

POZNÁMKA Autoři této části 2 si nemysleli, že by bylo vhodné nebo úspěšné pokoušet se o vložení
požadavků na síťové připojení do této normy z následujících důvodů



Normy síťového připojení zpravidla obsahují jak ochranu, tak i požadavky na kvalitu elektrické energie, kteréa.
se zabývají aspekty, jako je odpojení za neobvyklých podmínek napětí nebo kmitočtu v síti, ochrana proti
ostrovnímu provozu, omezení harmonických proudů a injektování DC, účiník atd. Mnohé z těchto aspektů
jsou požadavky na kvalitu elektrické energie, které jsou nad rozsah platnosti normy bezpečnosti výrobku,
jako je tato.
V době psaní originálu této normy byla nedostatečná shoda mezi regulátory střídačů interaktivních se sítí,b.
která by vedla k přijetí harmonizovaných požadavků na připojování. Například IEC 61727 uvádí požadavky
na připojování do sítě, ale nezískala platné přijetí a vydání EN 50438 vyžaduje zahrnutí specifických
odchylek jednotlivých zemí u velkého počtu zemí.
Nedávno zveřejněná IEC 62116 obsahuje zkušební metody pro ochranu proti ostrovnímu provozu.c.

Tato norma obsahuje bezpečnostní požadavky specifické pro střídače spolupracující se sítí, které jsou
podobné bezpečnostním aspektům některých stávajících vnitrostátních norem připojování do sítě.

Uživatelé této normy by si měli uvědomit, že většina kompetencí umožňujících připojení střídačů do
sítě jsou dány národními nebo místními požadavky, které musí být splněny. Příklady zahrnují
EN 50438, IEEE 1547, DIN VDE 0126-1-1 a AS 4777.3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


