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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-03-01 se nahrazuje ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (33 3432) z března 2015, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61000-3-2:2019 dovoleno do
2022-03-01 používat dosud platnou ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (33 3432) z března 2015.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

–    aktualizaci mezí emise pro osvětlovací zařízení o jmenovitém výkonu ? 25 W, aby se zohlednily
nové typy světelných zařízení;



–    doplnění prahové hodnoty 5 W, pod kterou se na všechna světelná zařízení nevztahují žádné
meze emise;

–    modifikaci požadavků týkajících se stmívačů při provozu světelných zdrojů bez žárovek;

–    přidání zkušebních podmínek pro digitální zařízení pro řízení přenosu na straně zatížení;

–    odstranění používání referenčních světelných zdrojů a referenčních předřadníků pro zkoušky
světelného
zařízení;

–    zjednodušení a vyjasnění terminologie používané pro světelná zařízení;

–    klasifikaci profesionálních svítidel pro osvětlovací scény a studia třídy A;

–    objasnění klasifikace zařízení pro nouzová světelná zařízení;

–    objasnění světelného zařízení zahrnujícího jeden řídicí modul s činným příkonem ? 2 W;

–    aktualizaci zkušebních podmínek pro televizní přijímače;

–    aktualizaci zkušebních podmínek pro indukční varné desky, s přihlédnutím k ostatním druhům
varných zařízení;

–    pro soulad s IEC 61000-3-12, změna rozsahu platnosti IEC 61000-3-2 ze zařízení se vstupním
proudem ? 16 A na zařízení se jmenovitým vstupním proudem ? 16 A.
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Úvod
IEC 61000 se vydává v oddělených částech podle následující struktury:

Část 1: Obecně

Obecné úvahy (úvod, základní principy)

Definice, terminologie

Část 2: Prostředí

Popis prostředí

Třídění prostředí

Kompatibilní úrovně

Část 3: Meze

Meze emise

Meze odolnosti (pokud nespadají pod zodpovědnost komisí výrobku)

Část 4: Zkušební a měřicí technika

Měřicí technika

Zkušební technika

Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů

Směrnice pro instalaci

Metody a prostředky zmírňování vlivů

Část 6: Kmenové normy

Část 9: Různé

Každá část je dále rozdělena do několika částí, které jsou vydávány jako mezinárodní normy,
technické specifikace nebo technické zprávy, z nichž některé již byly vydány jako oddíly. Ostatní jsou
vydávány s číslem části následovaným pomlčkou a druhým číslem vyznačujícím další dělení
(například IEC 61000-6-1).



1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61000 se zabývá omezením proudů harmonických injektovaných do veřejné napájecí
sítě.

Stanovuje meze harmonických složek vstupního proudu, které mohou být vytvářeny zařízením
zkoušeným za stanovených podmínek.

Tato část IEC 61000 se týká elektrických a elektronických zařízení se jmenovitým vstupním fázovým
proudem až do 16 A včetně, u nichž se předpokládá připojení do veřejných distribučních sítí nízkého
napětí.

Zařízení pro obloukové svařování, které není profesionálním zařízením, se jmenovitým vstupním
fázovým proudem do 16 A včetně, je v této normě zahrnuto. Zařízení pro obloukové svařování určené
pro profesionální použití specifikované v IEC 60974-1 není v této normě zahrnuto a může být
předmětem omezení instalace podle IEC 61000-3-12.

Zkoušky podle této normy jsou typové zkoušky.

Pro sítě se jmenovitými napětími menšími než, ale ne rovnými 220 V (fázový vodič – nulový vodič)
nebyly meze zatím uvažovány.

POZNÁMKA V této normě jsou používána slova přístroj, spotřebič, součástka a zařízení. Pro účely
této normy mají tato slova stejný význam.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


