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Nahrazení předchozích norem
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Národní předmluva
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Změny proti předchozím normám
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začlenění IEC 61633 a IEC 62271-308 do textu normy.●
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Část 110: Spínání induktivní zátěže (idt EN 62271-110:2005, idt IEC 62271-110:2005)

Informativní údaje z IEC 62271-100:2008

Mezinárodní norma IEC 62271-100 byla připravena subkomisí 17A: Spínací přístroje vn, technické
komise IEC 17: Spínací přístroje a rozváděče.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 2001 a jeho změny 1 (2002) a 2 (2006). Dále
také ruší nahrazuje IEC 60633 a IEC 62271-308.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS Zpráva o hlasování
17A/815/FDIS 17A/822/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracovaná v souladu s Částí 2 Směrnice ISO/IEC.

Tato norma se má používat společně s IEC 62271-1 z roku 2007 v těch případech, kdy je na ni učiněn
odkaz a kdy není v této normě stanoveno jinak. Pro usnadnění odpovídajících odkazů bylo v této
normě použito stejného číslování kapitol a článků jako v IEC 62271-1. Změny těchto kapitol a článků
jsou uvedeny pod stejnými odkazy; číslování doplněných článků začíná od 101.

Seznam všech částí souboru IEC 62271 pod společným názvem Vysokonapěťová spínací a řídicí
zařízení je uveden na internetové adrese IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu
bude tato publikace:

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním nebo;●

změněna.●

Souvisící ČSN

ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV (id HD 637 S1:1999)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Oproti hodnotám napětí uvedeným v článku 4.1 této normy se v ČR používají ještě hladiny nejvyššího
(jmenovitého) napětí pro zařízení 25 kV (22 kV) a 38,5 kV (35 kV) (viz ČSN 33 3201). Pro odlišná
napětí od normalizovaných napětí IEC se používají zařízení, jejichž charakteristiky odpovídají
nejbližším normalizovaným hodnotám, případně je možno dohodnout technické podmínky mezi
výrobcem a odběratelem.

Upozornění na národní poznámku

V normě je uvedena národní poznámka upřesňujícího charakteru v článcích 3.1.128, O.2.1.3
a v tabulce 1.
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Předmluva

Text dokumentu 17A/815/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 62271-100 vypracovaný v technické
subkomisi SC 17A Spínací přístroje vn, technické komise IEC 17 Spínací přístroje a rozváděče, byl
předložen k IEC-CENELEC paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 62271-100 dne
2009-03-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 62271-100:2001 + A1:2002 + A2:2006 + A2:2006/oprava
z listopadu 2006.

Mezi hlavní změny v porovnání s prvním vydáním patří:

zavedení harmonizovaných (IEC a IEEE) tvarů vln TRV pro jmenovitá napětí 100 kV a vyšší (změna 1 k prvnímu●

vydání);
zavedení TRV pro kabelová a venkovní vedení pro jmenovitá napětí do 100 kV (změna 2 k prvnímu vydání);●

začlenění IEC 61633 a IEC 62271-308 do textu normy.●

Tato norma se má používat společně s IEC 62271-1:2008 v těch případech, kdy je na ni učiněn odkaz
a kdy není v této normě stanoveno jinak. Pro usnadnění odpovídajících odkazů bylo v této normě
použito stejného číslování kapitol a článků jako v IEC 62271-1. Změny těchto kapitol a článků jsou
uvedeny pod stejnými odkazy; číslování doplněných článků začíná od 101.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-12-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-03-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62271-100:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 VšeobecněKonec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

1.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62271-1 platí pro vypínače vnitřního a venkovního provedení určené pro sítě s napětím
vyšším než AC 1000 V s kmitočty 50 Hz a 60 Hz.

Tato norma platí pouze pro trojpólové vypínače používané v třífázových sítích a jednopólové vypínače
používané v jednofázových sítích.  Podmínky pro dvojpólové vypínače používané v jednofázových
sítích a pro vypínače používané při kmitočtech nižších než 50 Hz je nutné dohodnout mezi výrobcem
a uživatelem.

Tato norma platí  také pro pohony vypínačů a jejich pomocná zařízení. Pro vypínače se závislým
ručním zapínáním však tato norma neplatí, neboť nemůže být předepsán jejich jmenovitý zkratový
zapínací proud a závislé ruční zapínání může být nevyhovující z hlediska požadavků bezpečnosti.

Předpisy pro vypínače s úmyslnou nesoučasností mezi póly se připravují; vypínače pro jednopólové
opětné zapínání patří do rozsahu platnosti této normy.

POZNÁMKA 1 Vypínače s úmyslnou nesoučasností mezi póly mohou být v některých případech
zkoušeny podle této normy. Např. řešení s mechanicky odstupňovanou nesoučasností pólů mohou být
zkoušena podle této normy třífázovými přímými zkouškami. U syntetických zkoušek je určení
nejvhodnějších zkoušek, zvláště s ohledem na zkušební proud, zotavené napětí a přechodné zotavené
napětí, předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem.



Tato norma neplatí pro vypínače určené pro elektrickou trakci, pro které platí IEC 60077 [1]1.

Tato  norma  neplatí  pro  generátorové  vypínače  instalované  mezi  generátorem  a  zvyšovacím
transformátorem.

Pro spínání induktivní zátěže platí IEC 62271-110.

Tato norma neplatí pro vypínače s vlastním vybavováním s mechanickým vybavovacími systémy nebo
systémy, které nemohou být vyřazeny z činnosti.

Tato norma neplatí pro vypínače použité jako paralelní spínače sériových kondenzátorů vedení a jejich
ochranná zařízení. Pro tyto vypínače platí IEC 62271-109 [2] a IEC 60143-2 [3].

POZNÁMKA 2 Zkoušky pro ověření činnosti při mimořádných podmínkách mají být dohodnuty mezi
výrobcem a uživatelem. Takovými mimořádnými podmínkami jsou např. případy použití vypínače při
vyšším napětí  než je jmenovité.  Takové podmínky mohou vzniknout při  náhlé ztrátě zatížení  na
dlouhých vedeních nebo kabelech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


