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Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60061-1 zavedena v ČSN 36 0340-1 IEC 61-1 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně
kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

IEC 60061-3 zavedena v ČSN 36 0340-3 IEC 61-3 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně
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světelných zdrojů

IEC 60432-1 zavedena v ČSN EN 60432-1 (36 0131) Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 1:
Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60598-1:2008 zavedena v ČSN EN 60598-1:2009 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné
požadavky a zkoušky



IEC 60695-2-10:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-10:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný
zkušební postup

IEC 60695-2-11:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou
smyčkou

IEC 60695-2-12:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-12:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou

IEC 60695-2-13:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-13:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška zapalitelnosti materiálů žhavou smyčkou

IEC 61199:1999 zavedena v ČSN EN 61199 ed. 2:2000 (36 0278) Jednopaticové zářivky – Požadavky
na bezpečnost

IEC 61347-1:2007 zavedena v ČSN EN 61347-1:2009 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje –
Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

IEC 62031:2008 zavedena v ČSN EN 62031:2009 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování –
Požadavky na bezpečnost

IEC/TR 62471-2 dosud nezavedena

IEC/TS 62504 dosud nezavedena

ISO 4046-4:2002 zavedena v ČSN ISO 4046-4:2006 (50 0010) Papír, lepenka, vlákniny a souvisící
názvosloví – Slovník – Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků

Souvisící ČSN

ČSN EN 60400 ed. 3 (36 0381) Objímky pro zářivky a pro startéry

ČSN EN 60968 (36 0290) Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování –
Požadavky na bezpečnost

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).

Porovnání s mezinárodní normou

Tato mezinárodní norma IEC 62560:2011 byla schválena jako evropská norma EN 62560:2012
s těmito modifikacemi:

Patice E11, E12, E17, E26 nejsou v evropské normě obsaženy, jelikož neodpovídají evropským bezpečnostním●

požadavkům.
Z obsahu se vypustí odkaz na přílohu B.●

Z článku 5.2 se vypustí bod a).●

Do kapitoly 14 se zahrne oprava leden 2012.●



Vypustí se příloha B.●

Vypuštěné texty jsou uvedeny v národní příloze NA (informativní)

Modifikace změny textu mezinárodní normy jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji.

Informativní údaje z IEC 62560:2011

Mezinárodní normu IEC 62560 vypracovala subkomise 34A Světelné zdroje při technické komisi TC/TC
34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
34A/1425/FDIS 34A/1447RVD

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.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

požadavky: románský typ;●

specifikace zkoušek: kurzíva.●

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.●

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje vypuštěné texty a tabulky uvedené
v normě
IEC 62560:2011.
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Předmluva

Tento dokument (EN 62560:2012) se skládá z textu IEC 62560:2011 a opravy z ledna 2012 a byl
vypracován SC 34A Světelné zdroje při technické komisi IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich
příslušenství se společnými modifikacemi vypracovanými CLC/SR 34A Světelné zdroje.

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) 2013-10-15
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-10-15

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 zahrnuje Základní prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro
používání v určitých mezích napětí (LVD - 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62560:2012 + oprava leden 2012 byl schválen CENELEC jako evropská
norma se společnými modifikacemi.
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Úvod

Na trhu budou a již jsou výrobky LED, které nahrazují stávající světelné zdroje, ať už žárovky na síťové
napětí nebo zářivky s integrovaným předřadníkem, nebo jako náhrada za halogenové žárovky do 50



V.

Tento dokument zavádí napájecí napětí v rozmezí od > 50 V až do 250 V. Návrh bezpečnostní normy
pro světelné zdroje LED s napětím L 50 V bude následovat.

Budoucí práce budou zaměřeny na tvorbu normy na provedení všech typů světelných zdrojů LED
včetně požadavků na minimální fotometrické požadavky pro typovou zkoušku.

Vzhledem k naléhavé potřebě této normy a při absenci samostatné normy v současné době není
vyloučeno její budoucí zařazení jako součást IEC 60968, světelné zdroje s integrovaným
předřadníkem.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost spolu se zkušebními
metodami a podmínkami požadovanými pro prokázání shody světelných zdrojů LED s integrovaným
prostředkem pro stabilní provoz (světelné zdroje LED s integrovaným předřadníkem), určených pro
osvětlení domácností a obdobné osvětlovací účely, které mají:

jmenovitý příkon až do 60 W;●

jmenovité napětí > 50 V až do 250 V;●

patice podle tabulky 1.●

Požadavky této normy se týkají pouze typové zkoušky.

Doporučení pro zkoušení celkové výroby nebo zkoušení dávek jsou stejné jako ty, které jsou uvedeny
v příloze C IEC 62031.

POZNÁMKA Pokud je v této normě uveden termín „světelný zdroj(e)“, znamená to „světelný zdroj(e)
LED“, kromě případů, kdy zjevně označuje jiné typy světelných zdrojů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


