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Zvláštní požadavky na specifické typy systémů sestavy přípojnic budou stanoveny v příslušných
částech 2 IEC 61534.

Pro specifický typ systému sestavy přípojnic je třeba vzít v úvahu požadavky části 1 normy společně
se zvláštními požadavky příslušné části 2, které budou doplňovat nebo upravovat některé
z odpovídajících kapitol v části 1, aby byly stanoveny úplné požadavky pro tento typ systému.

Část 1 musí platit, pokud není doplněna nebo upravena příslušnou částí 2.

1 Rozsah platnosti

1.1 V této části IEC 61534 jsou specifikovány všeobecné požadavky a zkoušky pro systémy sestavy
přípojnic (PT) (powertrack) se jmenovitým napětím maximálně 277 V u jednofázového střídavého
proudu, nebo 480 V u dvojfázového nebo trojfázového střídavého proudu 50 Hz/60 Hz, se jmenovitým
proudem maximálně 63 A. Tyto systémy se používají pro rozvod elektřiny v obytných, obchodních
a průmyslových prostorách.

1.2 Systémy sestavy přípojnic podle této normy jsou určeny pro používání v následujících
podmínkách:

teplota okolí v rozsahu –5 °C až +40 °C, přičemž průměrná hodnota za 24 h nepřesahuje 35 °C;●

v místě instalace nepůsobí zdroj tepla, který by mohl zvýšit teploty nad výše uvedené mezní hodnoty;●

nadmořská výška nepřesahuje 2 000 m nad hladinou moře;●

atmosféra není vystavena nadměrnému znečištění kouřem, chemickými výpary, delším obdobím s vysokou●

vlhkostí nebo jiným abnormálním podmínkám.

V místech, kde jsou speciální podmínky, jako jsou lodě, vozidla a podobná zařízení, a na
nebezpečných místech, například tam, kde může docházet k výbuchům, mohou být nutná speciální
konstrukční provedení.

Tato norma neplatí pro:

úložné elektroinstalační kanály a protahovací elektroinstalační kanály, na něž se vztahuje IEC 61084 [8];●

přípojnicové rozvody, na něž se vztahuje IEC 60439-2 [5];●

elektrické napájecí kolejnicové systémy pro svítidla, na něž se vztahuje IEC 60570 [6].●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


