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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

Platí citované normy z Části 1.

Informativní údaje z IEC 61534-22:2009

Mezinárodní normu IEC 61534-21 připravila subkomise 23A: Systémy vedení kabelů, technické komise
IEC 23: Elektrická příslušenství.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
23A/580/FDIS 23A/590/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.



Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato norma se má používat spolu s IEC 61534-1:2003 Systémy sestavy přípojnic – Část 1: Všeobecné
požadavky.

Tato Část 22 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly IEC 61534-1. Pokud určitá kapitola nebo
článek Části 1 nejsou v této Části 22 zmíněny, platí tato kapitola nebo článek, pokud to přichází
v úvahu. Kde je v této Části 22 uvedeno „doplněk“, modifikace“ nebo „nahrazení“, je třeba podle toho
upravit příslušný text Části 1.

Články, tabulky a obrázky doplňující články, tabulky a obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101.

Seznam všech částí souboru IEC 61534, publikovaný pod souhrnným názvem Systémy sestavy
přípojnic, je na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu
bude publikace
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Předmluva

Text dokumentu 23A/580/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 61534-22, připravený SC 23A Systémy
vedení kabelů, IEC TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a CENELEC jej schválil jako EN 61534-22 dne 2009-04-01.

Tato norma se má používat spolu s IEC 61534-1:2003 Systémy sestavy přípojnic – Část 1: Všeobecné
požadavky.

Kapitoly zvláštních požadavků této Části 22 doplňují nebo modifikují příslušné kapitoly v Části 1. Kde
je v textu Části 22 uvedeno „doplnění“, nebo „vypuštění“, nebo „nahrazení“ příslušného požadavku,
specifikace zkoušek nebo vysvětlení v Části 1, tyto změny jsou provedeny v příslušném textu Části 1,
který se potom stává součástí normy. Kde není nutná žádná změna, jsou v Části 22 použita slova:
„Tato kapitola Části 1 platí“.

Články, tabulky a obrázky doplňující články, tabulky a obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101.

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) 2010-01-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-04-01

Oznámení o schválení



Text mezinárodní normy IEC 61534-2-2:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato kapitola Části 1 platí s touto změnou:

Tato norma platí pro PT systémy, které jsou určeny pro montáž na úrovni podlahy nebo pod úrovní
podlahy a pro podlahové vestavné jednotky, které jsou montovány na podlaze, pod podlahou nebo
v jedné rovině s podlahou.

POZNÁMKA 1 Typy a použití jsou uvedeny na obrázcích AA.1a, AA.1b a AA.2.
POZNÁMKA 2 Na PT systémy zapuštěné v podlaze, s výjimkou vestavných jednotek zapuštěných
v podlaze, se tato norma nevztahuje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


