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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-08-31 se nahrazuje ČSN EN 60320-1 ed. 4 (35 4508) z října 2016, 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 60320-1:2021 dovoleno do 2024-08-31
používat dosud platnou ČSN EN 60320-1 ed. 4 (35 4508) z října 2016.

Změny proti předchozí normě
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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 60320-1:2021

IEC 60320-1 vypracovala subkomise 23G Nástrčky a přívodky technické komise IEC/TC 23 Elektrická
příslušenství. Je mezinárodní normou.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání vydané v roce 2015 a Změnu 1:2018. Toto vydání
je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje dále uvedené významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   zavedení nezbytných tolerancí v celém dokumentu;

b)   oteplovací zkouška z 2. vydání je znovu uvedena v 18.2;

c)   oteplení je pro propojovací vidlice doplněno v kapitole 21;

d)   změny pro lepší přehlednost v 23.3;

e)   aktualizovaná zkouška bočním tahem v 23.6 pro nástrčky/propojovací vidlice s oddělenými
předními částmi;

f)    revize 24.1 pro zkoušku vtlačování kuličky;

g)   aktualizovaná kapitola 27 pro zkoušku žhavou smyčkou;

h)   revize přílohy C pro sled zkoušek;



i)    doplňující příloha E pro další zkoušky a požadavky na nástrčky a přívodky určené k používání
v teplotách okolí nad +35 °C.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
23G/464/FDIS 23G/467/RVD

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

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Seznam všech částí souboru IEC 60320 se společným názvem Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro
domácnost a podobné všeobecné použití je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se
směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji
popsány v www.iec.ch/standardsdev/publications.

http://www.iec.ch/members_experts/refdocs
http://www.iec.ch/standardsdev/publications


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,

–    zrušen,

–    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

–    změněn.

Citované předpisy

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 posuzování shody elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článku B.4.2 a příloze D doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

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

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

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 60320-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2021

ICS 29.120.30                                                                                                         Nahrazuje
EN 60320-1:2015
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud
existují)

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost
a podobné všeobecné použití –
Část 1: Obecné požadavky

http://webstore.iec.ch


(IEC 60320-1:2021)

Appliance couplers for household and similar general purposes –
Part 1: General requirements
(IEC 60320-1:2021)

Connecteurs pour usages domestiques et usages
généraux analogues –
Partie 1: Exigences générales
(IEC 60320-1:2021)

Gerätesteckvorrichtungen für den
Hausgebrauch
und ähnliche allgemeine Zwecke –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60320-1:2021)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-08-31. Členové CENELEC jsou povinni
splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
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Evropská předmluva

Text dokumentu 23G/464/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60320-1, který vypracovala SC 23G
Nástrčky a přívodky technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen
k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60320-1:2021.

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) 2022-05-31
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2024-08-31
Tento dokument nahrazuje EN 60320-1:2015 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

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.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CENELEC
Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních
požadavků směrnice (směrnic) / nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) / nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je
nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách
CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60320-1:2021 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60320 stanovuje obecné požadavky pro nástrčky a přívodky pro dva póly a dva póly
s ochranným kontaktem a pro připojení elektrických zařízení pro domácnost a podobné účely
k napájení ze sítě.

Tento dokument platí také pro přívodky/propojovací zásuvky integrované nebo vestavěné do
spotřebičů.

Jmenovité napětí nepřesahuje 250 V AC a jmenovitý proud nepřesahuje 16 A.

Nástrčky a přívodky odpovídající tomuto dokumentu jsou vhodné pro obvyklé používání při teplotách
okolí, které normálně nepřekračují +40 °C, avšak jejich průměrná hodnota po dobu
24 h nepřekračuje +35 °C, se spodní mezní hodnotou teploty okolního vzduchu –5 °C.

Příloha E uvádí zkušební požadavky pro snížení pracovního proudu přístroje, je-li používán,
v teplotách okolí nad +35 °C až do +90 °C včetně.

Nástrčky a přívodky nejsou vhodné pro:

–    používání místo systémů vidlic a zásuvek podle IEC 60884-1;

–    používání místo zařízení pro připojení svítidel (DCL) podle IEC 61995 nebo spojovacích
konektorů podepírajících svítidla (LSC);

–    používání místo instalačních spojek podle IEC 61535.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1     Namísto souboru IEC 60227 se použije soubor ČSN EN 50525 (34 7410) Elektrické kabely –
Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U/U) včetně.

2     Namísto souboru IEC 60245 se použije soubor ČSN EN 50525 (34 7410) Elektrické kabely –
Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U/U) včetně.


