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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60349 platí pro synchronní motory nebo generátory (stroje) s permanentními magnety,
které jsou napájené z měničů, a které jsou součástí zařízení elektricky poháněných kolejových
a silničních vozidel.

Tato norma je odvozena z IEC 60349-2, přičemž předmět normy je změněn na synchronní stroje
s permanentními magnety.

Předmětem této části je umožnit potvrzení vlastností stroje zkouškami a vytvořit základ pro hodnocení
jeho vhodnosti pro určitý provoz a pro srovnání s jinými stroji.

Pokud se mají provést další zkoušky podle kombinované zkoušky, je možné kvůli zabránění duplicitě
dát přednost tomu, aby některé typové a informační zkoušky byly provedeny na zkušebním stanovišti
pro kombinovanou zkoušku.

Zvláštní pozornost je věnována potřebě spolupráce mezi projektanty stroje a jeho přidruženého
měniče, jak je podrobně uvedeno v 5.1.

POZNÁMKA 1 Tato část platí také pro stroje instalované na přívěsech tažených elektricky poháněnými
vozidly.
POZNÁMKA 2 Základní požadavky této části mohou být aplikovány na stroje pro vozidla pro speciální



účely, jako jsou důlní lokomotivy, tato část však nezahrnuje nevýbušnost nebo jiné speciální
charakteristiky, které mohou být požadovány.
POZNÁMKA 3 Tato část není určena pro stroje používané na malých silničních vozidlech, jako jsou
dodávkové automobily napájené z baterií, motorové dopravní vozíky atd. Tato část také neplatí pro
menší stroje, jako jsou motorky pro okenní stěrače atd., které mohou být používány u vozidel všech
typů.
POZNÁMKA 4 Pro určité pomocné pohony mohou být vhodné stroje určené pro průmyslové použití,
které odpovídají IEC 60034, za předpokladu, že při napájení z měniče budou prokazatelně splněny
požadavky pro dané použití.

Elektrický příkon motorů, na něž se vztahuje tato část, je přiváděn z elektronického měniče.
Generátory mohou být připojeny k usměrňovači nebo měniči.

Stroje, na něž se vztahuje tato část, jsou tříděny takto:

Trakční motorya.

Motory pro pohon kolejových nebo silničních vozidel.

Hlavní generátoryb.

Generátory pro napájení trakčních motorů na tomtéž vozidle nebo vlaku.

Pomocné motory, na něž se nevztahuje IEC 60034c.

Motory pro pohon kompresorů, ventilátorů, pomocných generátorů nebo jiných pomocných strojů.

Pomocné generátory, na něž se nevztahuje IEC 60034d.

Generátory pro napájení pomocných provozů, jako je klimatizace, vytápění, osvětlení a nabíjení baterií
atd.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


