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IEC/SC 65A Systémová hlediska, technické komise IEC/TC 65 Měření, řízení a automatizace
průmyslových procesů, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC
jako EN 61326-2-3:2013.

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) 2013-07-10
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-08-14

Tento dokument nahrazuje EN 61326-2-3:2006.

EN 61326-2-3:2013 obsahuje některé významné změny oproti EN 61326-2-3:2006:

aktualizuje dokument s ohledem na EN 61326-1:2013.●

EN 61326-2-3:2013 je nutno používat spolu s EN 61326-1:2013, která obsahuje stejné číslování
kapitol, článků, tabulek a obrázků.

Není-li určitý článek EN 61326-1 uveden v této části, tento článek se použije, pokud je to rozumné.
Tam, kde tato norma stanoví „doplnění“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, je třeba příslušný text
EN 61326-1 podle toho přizpůsobit.

POZNÁMKA Používá se následující číslovací systém:
články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněné k těm, které jsou použity v EN 61326-1;●

pokud jsou nové poznámky zahrnuté v článcích nebo se týkají poznámek v EN 61326-1, jsou číslovány od 101, včetně●

těch, v nahrazených kapitolách nebo článcích;
doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd.●

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) ES.

Pro vztah mezi směrnicí (směrnicemi) ES viz informační přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61326-2-3:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez



jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část doplňuje požadavky k IEC 61326-1, podrobněji specifikuje konfiguraci zkoušek, provozní
podmínky a funkční kritéria snímačů s integrovanou nebo vzdálenou úpravou signálu.

Tato norma platí pouze na snímače charakterizované svou schopností přeměnit neelektrické veličiny
na elektrické signály vhodné ke zpracování a s výstupem signálu na jednom nebo více výstupech
s pomocí pomocného zdroje energie. Tato norma zahrnuje snímače pro měření elektrochemických
a biologických kvantit.

Snímače obsažené v této normě mohou být napájeny stejnosměrným nebo střídavým proudem
a/nebo baterií nebo z interního zdroje a zahrnují alespoň následující položky (viz obrázek 101
a obrázek 102):

jeden nebo více prvků pro přeměnu neelektrických vstupních veličin na elektrické veličiny;●

přenosový spoj pro přenos elektrických veličin na součástku upravující signál;●

jednotku pro úpravu signálu, která mění elektrickou veličinu na elektrický signál vhodný ke zpracování;●

kryt pro úplné nebo částečné zakrytí výše uvedených součástí nebo jejich částí.●

Snímače zahrnuté do této normy mohou obsahovat také následující položky (viz obrázek 101
a obrázek 102);

komunikační a řídicí jednotku;●

jednotku displeje;●



řídicí prvky, jako jsou klíče, tlačítka, spínače atd.;●

výstupy signálů snímače (např. výstupy spínače, výstupy výstrahy), které jsou jasně přiřazeny ke vstupnímu●

signálu(ům);
snímače s úpravou signálu, které mohou být integrované nebo vzdálené.●

Výrobce specifikuje prostředí, pro které je výrobek určen a použije odpovídající úrovně zkoušek z IEC
61326-1.

Doplňující požadavky a výjimky pro určité typy snímačů jsou uvedeny v přílohách této normy.

Legenda

1 Neelektrická veličina

2 Elektrická veličina

3 Přenosová linka

4 Úprava signálu

5 Komunikační a řídicí jednotka

6 I/O porty

7 Napájení

8 Signálový výstup

9 AC/DC napájení

Obrázek 101 – Příklad snímače s vestavěnou úpravou signálu

Legenda

1 Neelektrická veličina

2 Elektrická veličina

3 Přenosová linka

4 Úprava signálu

5 Komunikační a řídicí jednotka

6 I/O porty

7 Napájení

8 Signálový výstup

9 AC/DC napájení

Obrázek 102 – Příklad snímače se vzdálenou úpravou signálu



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


