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Předmluva
1)   IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní
elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spoluprácí ve všech otázkách,
které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává
mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace
IEC“).
Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se
může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací
rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami
dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu
v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované
národní komitéty.

3)   Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty
IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob,
jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

4)   Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné
míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální
publikací v nich musí být jasně vyznačen.

5)   IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody
poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními
orgány.

6)   Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

7)   IEC ani její řídící pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů
technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození
čehokoliv,
ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním
a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

8)   Upozorňuje se na normativní odkazy citované v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému
používání této publikace.

9)   Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze
činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Hlavním úkolem technických komisí IEC je zpracovávat mezinárodní normy. Ve zvláštních případech
mohou technické komise navrhnout vydání technické specifikace, jestliže

–    nelze získat potřebnou podporu ke schválení jako mezinárodní normy;

–    předmětná záležitost je stále ve stadiu technického vývoje; nebo kde existuje jiný důvod
znemožňující její okamžité schválení jako mezinárodní normy

Technické specifikace podléhají do tří let od vydání revizi, aby se rozhodlo, zda mohou být převedeny
na mezinárodní normy.

Tuto technickou specifikaci vypracovala technická komise IEC/TC 8 Systémové aspekty pro dodávku
elektřiny.

Text této technické specifikace se zakládá na těchto dokumentech:



Návrhy komise Zprávy o hlasování
8/1439/DTS 8/1457/RVDTS

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této technické zprávy lze najít ve zprávě o hlasování ve
výše uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) 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.



1 Rozsah platnosti a cíl
Tato technická specifikace poskytuje zásady a technické požadavky na rozptýlené zdroje energie
(DER) připojené k distribuční síti. Vztahuje se na plánování, návrh, provoz a připojení DER
k distribuční síti. Obsahuje obecné požadavky, schéma zapojení, volbu rozváděčů, normální provozní
rozsah, odolnost proti rušení, odezvu činného výkonu na odchylku kmitočtu, odezvu jalového výkonu
na odchylky napětí a změny napětí, EMC a kvalitu elektrické energie, ochrana rozhraní, připojení
a zahájení výroby elektrické energie, řízení činného výkonu, monitorování, řízení a komunikaci
a zkoušky shody

Tento dokument specifikuje požadavky na rozhraní pro připojení výroben elektřiny k distribuční síti
provozované při jmenovitém kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz.

DER zahrnuje rozptýlenou výrobu a trvale připojené sklady elektrické energie ve formě synchronních
generátorů, asynchronních generátorů, měničů atd., připojených k distribuční síti středního napětí
(MV) nebo nízkého napětí (LV).

POZNÁMKA Mobilní zařízení skladující elektrickou energii (například elektromobily) jsou zvažovány
pro příští vydání.

Požadavky tohoto dokumentu mohou být, kde je to vhodné, nahrazeny zákony a předpisy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


