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práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60076-22-3:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv
modifikací.
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Tabulka 1 – Povinná výbava

 



Úvod
Pod názvem části „Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek“ se tato část normy
IEC 60076-22 zabývá tepelnými výměníky izolační kapalina – vzduch v chladicích obvodech
výkonových transformátorů a tlumivek.



1 Rozsah platnosti
Tato část normy IEC 60076 je platná pro kapaliny pro tepelné výměníky, využívající okruhů
nuceného chlazení vzduchem a kapalinou, používaných pro olejové výkonové transformátory podle
IEC 60076-1 a pro tlumivky podle IEC 60076-6 s a bez konzervátoru pro vnitřní nebo venkovní
instalace. Popisuje provozní podmínky,
mechanické a elektrické požadavky, které jsou společné pro tato zařízení.

Rovněž uvádí provozní požadavky specifické pro každé zařízení, stejně jako preferované rozměry
důležité pro zaměnitelnost a provedení typových a výrobních kusových zkoušek.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


