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Low-voltage switchgear and controlgear –
Part 5-2: Control circuit devices and switching elements – Proximity switches

Appareillage a basse tension –
Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour circuit de commande – Détecteurs de
proximité

Niederspannungsschaltgeräte –
Teil 5-2: Steuergeräte und Schaltelemente – Näherungsschalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60947-5-2:2020. Překlad byl zajištěn Českou
agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60947-5-2:2020. It was
translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (35 4101) z října 2020.

S účinností od 2023-03-27 se nahrazuje ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (35 4101) z července 2008, 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 60947-5-2:2020 dovoleno do
2023-03-27 používat dosud platnou ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (35 4101) z července 2008.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN IEC 60947-5-2:2020 do soustavy
norem ČSN. Zatímco ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (35 4101) z října 2020 převzala



EN IEC 60947-5-2:2020 k přímému použí-
vání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o změnách proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku Informativní údaje
z IEC 60947-5-2:2019.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60068-2-6:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-14:2009 zavedena v ČSN EN 60069-2-14 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

EN 60068-2-27:2009 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

EN 60068-2-30:2005 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2:2006 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

HD 60364 (soubor) zaveden v souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

EN 60445:2017 zavedena v ČSN EN 60445 ed. 5:2018 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro
rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

EN 60695-2-10:2013 zavedena v ČSN EN 60695-2-10 ed. 2:2014 (34 5615) Zkoušení požárního
nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou
a obecný zkušební postup

EN 60695-2-11:2014 zavedena v ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:2015 (34 5615) Zkoušení požárního
nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků
žhavou smyčkou (GWEPT)

EN 60695-2-12:2010 zavedena v ČSN EN 60695-2-12 ed. 2:2011 (34 5615) Zkoušení požárního
nebezpečí – Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška indexu hořlavosti materiálů
žhavou smyčkou (GWFI)

EN 60695-2-12:2010/A1:2014 zavedena v ČSN EN 60695-2-12 ed. 2:2011/A1:2014 (34 5615)
Zkoušení požár-
ního nebezpečí – Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška indexu hořlavosti materiálů
žhavou smyčkou (GWFI)

EN 60825-1:2014 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 3:2015 (36 7750) Bezpečnost laserových
zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

EN 60947-1:2007 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje
nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

EN 60947-1:2007/A1:2011 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008/A1:2011 (35 4101) Spínací a řídicí
přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

EN 60947-1:2007/A2:2014 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008/A2:2015 (35 4101) Spínací a řídicí
přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení



EN 61000-4-2:2009 zavedena v ČSN EN 61000-4-2 ed. 2:2009 (33 3432) Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška
odolnosti

EN 61000-4-3:2006 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3:2006 (33 3432) Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční
elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-3:2006/A1:2008 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3:2006/A1:2008 (33 3432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované
vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti



EN 61000-4-3:2006/A2:2010 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3:2006/A2:2011 (33 3432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované
vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-4:2012 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 ed. 3:2013 (33 3432) Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné
jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-6:2014 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 4:2014 (33 3432) Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným
vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

EN 61000-4-8:2010 zavedena v ČSN EN 61000-4-8 ed. 2:2010 (33 3432) Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 4-8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu –
Zkouška odolnosti

EN 61000-4-11:2004 zavedena v ČSN EN 61000-4-11 ed. 2:2005 (33 3432) Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká
přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

EN 61000-4-11:2004/A1:2017 zavedena v ČSN EN 61000-4-11 ed. 2:2005/A1:2017 (33 3432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé
poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

EN 61000-4-13:2002 zavedena v ČSN EN 61000-2-13:2003 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) – Část 4-13: Zkušební a měřicí technika – Harmonické a meziharmonické včetně signálů
v rozvodných sítích
na střídavém vstupu/výstupu napájení – Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

EN 61000-4-13:2002/A1:2009 zavedena v ČSN EN 61000-2-13:2003/A1:2010 (33 3432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-13: Zkušební a měřicí technika – Harmonické
a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení –
Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

EN 61000-4-13:2002/A2:2016 zavedena v ČSN EN 61000-2-13:2003/A2:2016 (33 3432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-13: Zkušební a měřicí technika – Harmonické
a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení –
Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

EN 61076-2 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61076-2 (35 4621) Konektory pro elektronická
zařízení –
Požadavky na výrobek – Část 2: Kruhové konektory

EN 61140:2016 zavedena v ČSN EN 61140 ed. 3:2016 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým
proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

EN 62443 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN IEC 63443 (18 0304) Bezpečnost pro systémy
průmyslové
automatizace a řízení

EN 62471 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 62471 (36 7752) Fotobiologická bezpečnost
světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů 



IEC TR 62471-2:2009 dosud nezavedena

EN 55011:2016 zavedena v ČSN EN 55011 ed. 4:2017 (33 4225) Průmyslová, vědecká
a zdravotnická zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

EN 55011:2016/A1:2017 zavedena v ČSN EN 55011 ed. 4:2017/A1:2017 (33 4225) Průmyslová,
vědecká a zdravotnická zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody
měření

IEC Pokyn 117:2010 dosud nezaveden

EN 10084:2008 nezavedena[1]

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-426 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné
atmosféry

ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací
a řídicí zařízení a pojistky

ČSN EN 60825 (soubor) (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení



ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2019 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2:
Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ? 16 A)

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 (33 3432) 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 ? 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014/A1:2019 (33 3432) 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 ? 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

ČSN EN 61000-4-13:2003 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-13: Zkušební
a měřicí technika – Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém
vstupu/výstupu napájení – Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

ČSN EN 61000-4-13:2003/A1:2010 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-13:
Zkušební a měřicí technika – Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na
střídavém vstupu/výstupu napájení – Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

ČSN EN 61000-4-13:2003/A2:2016 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-13:
Zkušební a měřicí technika – Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na
střídavém vstupu/výstupu napájení – Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

ČSN EN 61076-2-101 ed. 3 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky –
Část 2-101: Kruhové konektory – Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací
M12

ČSN EN 61076-2-104 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobek –
Část 2-104: Kruhové konektory – Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo
západkovou aretací M8

ČSN EN 61076-2-105 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobek –
Část 2-105: Kruhové konektory – Předmětová specifikace pro konektory M5 se závitovou aretací

ČSN EN 62471:2009 (36 7752) Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných
zdrojů

ČSN EN 62683-1:2018 (35 4102) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Údaje o výrobcích
a vlastnosti pro výměnu informací

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky –
Registrované bezpečnostní značky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60947-5-2:2019



Mezinárodní normu IEC 60947-5-2 vypracovala subkomise 121A Spínací a řídicí přístroje nízkého
napětí technické komise IEC/TC 121 Spínací a řídicí přístroje a rozvaděče pro nízké napětí.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání z roku 2007 a jeho změnu AMD1:2012. Toto
vydání je jejich technickou revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

?    aktualizace rozsahu platnosti;

?    přizpůsobení a aktualizace konstrukčních požadavků podle Pokynu IEC 116 (např. materiálové
požadavky, umělé optické záření, požadavky na pokyny, horký povrch, nezamýšlená činnost,
předvídatelné nesprávné používání …);

?    modifikace specifikací týkajících se rozsahu citlivosti a pracovní vzdálenosti;

?    nové definice fotoelektrického bezdotykového spínače typu D s potlačeným pozadím;

?    sloučení požadavků a zkušebních postupů fotoelektrického bezdotykového spínače typu
D s potlačeným pozadím;

?    aktualizace požadavků na EMC v tabulce 9 a tabulce 10;



?    sloučení požadavků na informace o životním prostředí a podmínek životního prostředí odkazem
na IEC 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 a IEC 60947-1:2007/AMD2:2014, přílohy
O, W a Q;

?    modifikaci zkoušky impulzním výdržným napětím (5.3.1.3, 9.3.3.4.5);

?    modifikaci odkazů v (normativním) těle normy na (informativní) přílohu A;

?    hlavní aktualizace přílohy A (aktualizované definice, nové rozměry a tvary);

?    aktualizace C.9.1.1;

?    aktualizace přílohy D za účelem zvážení nových typů konektorů a citovaných dokumentů;

?    aktualizace přílohy F (doplňující značky pro fotoelektrické bezdotykové spínače).

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
121A/313/FDIS 121A/322/RVD

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

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60947 se společným názvem Spínací a řídicí přístroje nízkého
napětí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tato mezinárodní norma se má používat společně s IEC 60947-1:2007,
IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 a IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Opatření obecných ustanovení, IEC 60947-1, platí pro tento dokument tam, kde je to konkrétně
uvedeno. Platná obecná ustanovení, kapitoly a články, jakož i tabulky, obrázky a přílohy jsou označeny
odkazem na IEC 60947-1, například IEC 60947-1:2007, 1, 2, 3, tabulka 4 nebo příloha A.

Dále uvedené odlišné praktiky méně trvalé povahy existují v níže uvedených zemích.

–    8.1.7.3: doporučení o připojovacích prostředcích jsou uvedena v národních elektrotechnických
předpisech USA;

–    8.1.7.4: ve Spojených státech amerických existují další dokumenty, které definují barevné
kódování vodičů, které může platit pro instalaci bezdotykových spínačů;

–    8.1.15.2: pro země Evropské unie: v určitém rozsahu překračují stanovené mezní hodnoty
expozice v IEC 60825-1:2014 požadavky Evropské směrnice 2006/25/ES, o minimálních
požadavcích na zdraví a bezpečnost týkající se expozice pracovníků pro rizika pocházející
z fyzikálních prostředků (umělé optické záření).

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu.
K tomuto datu bude dokument buď

–    znovu potvrzen;

http://webstore.iec.ch


–    zrušen;

–    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

–    změněn.

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.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato
směrnice zavedena Nařízením vlády č. 117/2016 Sb., ze dne 30. března 2016, o posuzování shody
výrobků z hlediska elektro-
magnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, v platném znění.



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání
v určitých mezích napětí na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.
118/2016 Sb., ze dne 30. března 2016, o posu-
zování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich
dodávání na trh, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 9.3.3.2.1 doplněna národní poznámka upřesňujícího charakteru.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky
nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 60947-5-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60947 platí pro induktivní a kapacitní bezdotykové spínače, které snímají přítomnost
kovových a/nebo nekovových předmětů, ultrazvukové bezdotykové spínače, které snímají přítomnost
předmětů odrážejících zvuk, fotoelektrické bezdotykové spínače, které snímají přítomnost předmětů,
a nemechanické magnetické bezdotykové spínače, které snímají přítomnost předmětů
s magnetickým polem.

Výrobky pokryté rozsahem platnosti tohoto dokumentu nejsou podrobeny definovanému chování za
poruchových stavů. Bezdotykové spínače s definovaným chováním jsou pokryty IEC 60947-5-3 a musí
splňovat doplňující požadavky.

Tyto bezdotykové spínače jsou samostatné jednotky, mají polovodičový spínací prvek (prvky) a jsou
určeny pro zapojení do obvodů, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V 50 Hz/60 Hz AC efektivní
hodnoty nebo 300 V DC.

Příklady typických používání pro výrobky z rozsahu platnosti:

?    výrobní automatizace a strojní průmysl;

?    logistický a obalový průmysl;

?    dopravníkové pásy a výtahy;

?    výrobní průmysl;

?    elektrárny.

Speciální používání (např. korozivní atmosféra) mohou způsobovat doplňující požadavky.

Tento dokument není určen pro bezdotykové spínače s analogovými výstupy.

Předmětem tohoto dokumentu je stanovit pro bezdotykové spínače:

?    definice;

?    třídění;

?    charakteristiky;

?    informace o výrobku;

?    normální provozní, montážní a přepravní podmínky;

?    konstrukční a technické požadavky;

?    zkoušky pro prověření jmenovitých charakteristik.

U výrobků pokrytých rozsahem platnosti tohoto dokumentu se předpokládá, že budou zvoleny,
instalovány a udržovány pouze osobou znalou.

 



 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1])    ČSN EN 10084:2008, která přejímala EN 10084:2008, byla zrušena z důvodu nahrazení
evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.


