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1 Rozsah platnosti
Tento dokument platí pro kabelové cívky opatřené neodnímatelným ohebným kabelem na jmenovité
pracovní napětí nepřesahující 690 V DC a/nebo 690 V AC se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím
500 Hz při jmenovitém proudu nepřesahujícím 63 A, určené přednostně pro průmyslové použití,
vnitřní nebo venkovní, pro používání s přístroji odpovídajícími IEC 60309-1, IEC 60309-2 nebo
IEC 60309-4.

Tento dokument platí pro:

–    přenosné kabelové cívky vybavené jednou vidlicí nebo přívodkou, které odpovídají IEC 60309-1 nebo
IEC 60309-2 a alespoň jednou pevnou zásuvkou, které odpovídají IEC 60309-1, IEC 60309-2
nebo IEC 60309-4;

–    pevné kabelové cívky vybavené alespoň jednou pevnou zásuvkou odpovídající IEC 60309-1,
IEC 60309-2 nebo IEC 60309-4;

–    kabelové cívky vhodné pro používání při teplotě okolí, která je normálně v rozsahu od –25 °C do
+40 °C.

Nevylučuje se používání tohoto zařízení na staveništích, v zemědělských a komerčních aplikacích a v
domácnostech.

Tento dokument platí také pro kabelové cívky určené pro používání v instalacích na velmi nízké
napětí.

V místech se zvláštními podmínkami, například na lodích, ve vozidlech a na podobných místech, nebo
tam, kde může dojít k výbuchu, mohou být nutné doplňující požadavky.

POZNÁMKA 1 Tento dokument nebyl vytvořen pro používání pro elektrická vozidla (EV Electric
vehicle), ale může se použít jako vodítko pro kabelové cívky pro EV aplikace.

POZNÁMKA 2 Doplňující požadavky pro kabelové cívky na proudy vyšší než 63 A se zvažují.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


