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Úvod
Vlivy poruch oblouku uvnitř krytu se stále více berou do úvahu jak z hlediska bezpečnosti uživatele,
tak i doby oprav. Ochrany před vlivy vnitřních poruch oblouku může být dosaženo pomocí pasivních
součástí (izolace
poruch) nebo pomocí aktivních součástí známých také jako „aktivní systémy pro zmírnění poruch
oblouku“.
Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku obecně používají vnitřní zařízení pro řízení oblouku
(IACD) založené na účincích oblouku (světlo, tlak, proudové nebo napěťové harmonické frekvence,
atd.) a ovladače pro zrušení poruchy oblouku.
Tento ovladač může být před jističem, který se vypne pro přerušení poruchového proudu, nebo
v zařízení pro zhášení oblouku, které převede poruchu do vyhrazeného jednoúčelového obvodu
s nízkou impedancí před tím, než je zkratový proud přerušen ochranným zařízením proti zkratu
(SCPD).
Účelem tohoto dokumentu je stanovit požadavky na zařízení pro zhášení oblouku tak, aby byla
zajištěna nezbytná bezpečnost a mohla být správně posouzena jejich funkce.
Jsou zahrnuty speciální požadavky na odolnost vůči prostředí (např. teplota okolí, vlhké teplo, rázy,
vibrace) při uvažování vysokého dopadu poruchy buď nezamýšlené činnosti (vznik zkratu), nebo
selhání činnosti.
Požadavky na vnitřní řídicí zařízení oblouku se vyvíjejí a budou vydány jako IEC 60947-9-21.
Požadavky na zabudování vnitřních systémů pro zmírnění poruch oblouku do spínacích a řídicích
přístrojů se vyvíjejí a budou vydány jako IEC TS 631072.

1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60947 pokrývá zařízení nízkého napětí pro zhášení oblouku, na něž je dále odkazováno
jako na AQD, která jsou určena k potlačení poruch oblouku v rozvaděčích nízkého napětí (typicky
spínací a řídicí přístroje nízkého napětí podle souboru IEC 61439), vytvořením proudové cesty
s nízkou impedancí, aby to způsobilo přenos proudu oblouku na novou proudovou cestu. Tato nová
cesta proudu se udržuje, dokud zařízení na ochranu proti zkratu (SCPD) nepřeruší zkratový proud.
AQD jsou nainstalována v rozvaděčích nízkého napětí, připojená k síťovému obvodu, přednostně co
možná nejblíže ke všem primárním zdrojům napětí.
Jejich jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC.
Tento dokument nepokrývá:
– snímače určené pro detekování poruch oblouku;
– zařízení určená pro spínání funkcí zařízení pro zhášení oblouku;
– zařízení určená pro přerušení proudu oblouku;
– zvláštní požadavky na AQD pro používání ve výbušných atmosférách (např. ATEX).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1

Připravuje se. V době vydání normy je ve stupni: IEC/ACD 60947-9-2:2018.

2

Připravuje se. V době vydání normy je ve stupni IEC/PCC 63107:2018.

