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Úvod

EN 50397 „Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC
1 kV a do 36 kV včetně“ má tři části. Jsou to:



Část 1 : Izolované vodiče;

Část 2 : Armatury pro izolované vodiče – Zkoušky a požadavky;

Část 3 : Návod na použití.

Tato část 3 „Návod na použití“ si bere za cíl poskytnout uživateli v jednom dokumentu vodítko ke
všem zařízením specifikovaným v ostatních dvou částech.

1 Rozsah platnosti

Tato část normy EN 50397 poskytuje všeobecná doporučení pro výběr, skladování, transport
a instalaci izolovaných vodičů a jejich příslušenství specifikovaných v Části 1 a 2 této normy, není-li
specifikováno jinak. Bezpečnostní a environmentální předpisy stejně tak jako předpisy pro instalaci
nejsou v tomto Návodu na použití zohledňovány, protože je upravují odpovídající národní předpisy
a zákony. Odpovídající národní předpisy nejsou v tomto návodu zohledňovány, ale vždy by mělo být
přihlíženo k jejich naplnění.

POZNÁMKA Termín „národní předpisy“ je několikrát v tomto návodu zmiňován. Může znamenat
specifické bezpečnostní předpisy, pravidla instalace a další důležité instrukce, které mohou existovat
v závislosti na zemi nebo oblasti v zákonné (závazné) podobě, nebo mohou existovat jako nezávazné
zásady v běžné praxi. Navíc specifické obory mohou mít své vlastní bezpečnostní postupy.

Předpokládá se, že návrh instalací, nákup a instalace izolovaných vodičů a odpovídajícího
příslušenství, specifikovaných v této normě, je svěřeno do rukou zkušených a kompetentních lidí.
V případě pochybností o vhodnosti použití izolovaných vodičů a jejich příslušenství pro konkrétní účel,
by měly být další doplňující informace získány od výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


