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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-10-13 se nahrazuje ČSN EN 60947-2 ed. 3 (35 4101) z dubna 2007, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy
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Informativní údaje z IEC 60947-2:2016

Mezinárodní normu IEC 60947-2 vypracovala subkomise 121A Spínací a řídicí přístroje nízkého
napětí technické komise IEC/TC 121 Spínací a řídicí přístroje a rozváděče nízkého napětí.

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání z roku 2006, změnu 1:2009 a změnu 2:2013. Toto
vydání je jejich technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující významné doplňky ve srovnání s předcházejícím vydáním:



·       zkoušky pro ověřování selektivity v příloze A (viz A.5.3);

·       zkoušky kritickým zatěžovacím proudem pro stejnosměrné jističe (viz 8.3.9);

·       nová příloha P pro jističe pro používání ve fotovoltaických aplikacích;

·       nová příloha R pro proudové chrániče s funkcemi automatického opětovného zapínání.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
121A/71/FDIS 121A/83/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

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

Seznam všech částí souboru norem IEC 60947, vydaných pod obecným názvem Spínací a řídicí
přístroje nízkého napětí, je na webové stránce IEC.



Tato mezinárodní norma se má používat společně s IEC 60947-1:2007 a její změnou 1:2010
a změnou 2:2014.

Ustanovení obecných předpisů uvedená v IEC 60947-1 platí v této normě tam, kde se na ně tato
norma výslovně odvolává. Kapitoly a články, tabulky, obrázky a přílohy uvedené v obecných
předpisech, které platí pro tuto normu, jsou označeny odkazem na IEC 60947-1 a její změny, kde to
přichází v úvahu, například 1.2.3 IEC 60947-1:2007, tabulka 4 IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, nebo
příloha A IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/AMD:2014.

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.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění
jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.
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Evropská předmluva
Text dokumentu 121A/71/FDIS, budoucího pátého vydání IEC 60947-2, který vypracovala SC 121A
Spínací
a řídicí přístroje nízkého napětí technické komise IEC/TC 121 Spínací a řídicí přístroje a rozváděče
nízkého
napětí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN
60947-2:2017.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2018-04-13
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-10-13
Tento dokument nahrazuje EN 60947-2:2006.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnicím EU a normativním požadavkům je uveden v informativních přílohách ZZA a ZZB,
které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60947-2:2016 + COR1:2016 byl schválen CENELEC jako evropská
norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Obecně
1.1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato část souboru norem IEC 60947 platí pro jističe, jejichž hlavní kontakty jsou určeny pro zapojení
do obvodů, jejichž jmenovité napětí nepřevyšuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Obsahuje též
doplňující požadavky pro jističe s vestavěnými pojistkami.

Jističe se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V AC, avšak nepřevyšujícím 1 500 V AC, mohou být
rovněž zkoušeny podle této normy.

Platí pro jakékoliv jmenovité proudy, způsob konstrukce nebo navrhované použití jističů.

Požadavky na jističe, které mají poskytovat také ochranu proti zemnímu spojení, jsou uvedeny
v příloze B.

Doplňující požadavky na jističe s elektronickou nadproudovou ochranou jsou uvedeny v příloze F.

Doplňující požadavky na jističe pro soustavy IT jsou uvedeny v příloze H.

Požadavky a metody zkoušek na elektromagnetickou kompatibilitu jističů jsou uvedeny v příloze J.

Požadavky na jističe, které nesplňují požadavky na nadproudovou ochranu, jsou uvedeny v příloze L.

Požadavky na stavebnicové proudové chrániče (bez vestavěného zařízení pro vypínání proudu) jsou
uvedeny v příloze M.

Požadavky a metody zkoušek na elektromagnetickou kompatibilitu pomocných zařízení jističe jsou
uvedeny
v příloze N.

Požadavky a metody zkoušek pro stejnosměrné jističe pro používání ve fotovoltaických (PV)
aplikacích jsou uvedeny v příloze P.

Požadavky a metody zkoušek pro jističe zahrnující ochranu proti reziduálnímu proudu s funkcemi
automatického opětovného zapínání jsou uvedeny v příloze R.

Doplňující požadavky na jističe používané jako spouštěče pro přímé zapnutí na síť jsou uvedeny v IEC
60947-4-1, která platí pro stykače a spouštěče nízkého napětí.

Požadavky na jističe pro ochranu instalací v budovách a pro podobné aplikace, a navržené pro
používání nepoučenými osobami jsou uvedeny v IEC 60898.

Požadavky na jističe pro zařízení (například elektrické spotřebiče) jsou uvedeny v IEC 60934.

Pro určité specifické aplikace (například trakce, válcovací tratě, lodě) mohou být nutné zvláštní nebo
doplňující požadavky.

POZNÁMKA Jističe, které jsou předmětem této normy, mohou být vybaveny zařízeními pro
samočinné vypnutí za předem stanovených podmínek, jiných, než jsou podmínky nadproudu
a podpětí, jako např. změna směru toku výkonu nebo proudu. Tato norma nepojednává o prověření
činnosti za takto předem stanovených podmínek.



Účelem této normy je stanovit:
a)   vlastnosti jističů;
b)   podmínky, kterým jističe musí vyhovět s ohledem na:

1)   činnost a chování za normálního provozu;
2)   činnost a chování v případě přetížení a zkratu, včetně koordinace v provozu (selektivita

a záložní ochrana);
3)   dielektrické vlastnosti;

c)   zkoušky určené k potvrzení, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být použity
pro tyto zkoušky;

d)   informace, které mají být vyznačeny na přístrojích nebo dodány s přístroji.

1.2 Citované dokumenty
V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich
části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze
datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější
vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60068-2-14 Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature      
(Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty



IEC 60068-2-30 Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12
h cycle)
(Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12
h))

IEC 60269-1:2006 Low-voltage fuses – Part 1: General requirements   
(Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné požadavky)

IEC 60364 (all parts) Low-voltage electrical installations          
((všechny části) Elektrické instalace nízkého napětí)

IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1:
Principles, requirements and tests         
(Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky)

IEC 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules       
IEC 60947-1:2007/AMD1:2010  
IEC 60947-1:2007/AMD2:2014  
(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení          
Změna A1:2010
Změna A2:2014)

IEC 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters –
Electromechanical contactors and motor-starters         
(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů –
Elektromechanické stykače a spouštěče motorů)

IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current
emissions (equipment input current L16 A per phase)     
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise harmonického proudu
(zařízení se vstupním fázovým proudem L 16 A))

IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3: Limits – Section 3: Limitation of
voltage ganges, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment
with rated current L16 A per phase and not subject to conditional connection         
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí
a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem L 16 A,
které není předmětem podmíněného připojení)

IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement
techniques –
Electrostatic discharge immunity test   
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický
výboj – Zkouška odolnosti)

IEC 61000-4-3:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement
techniques –
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 
IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007
IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované
vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti    



Změna A1:2007
Změna A2:2010)

IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement
techniques –
Electrical fast transient/burst immunity test       
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické
přechodné jevy/skupiny impulzů – zkouška odolnosti)

IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement
techniques – Surge immunity test   
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz –
Zkouška odolnosti)

IEC 61000-4-6:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement
techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radiofrequency fields  
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti
rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli)



IEC 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement
techniques –
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 
(Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé
poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti)

IEC 61140 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment          
(Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení)

IEC 62475:2010 High-current test techniques – Definitions and requirements for test currents and
measuring systems 
(Technika zkoušek vysokým proudem – Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy)

CISPR 11 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance
characteristics – Limits and methods of measurement  
(Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze
a metody měření)

CISPR 22 Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and
methods
of measurement          
(Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření)

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


