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datu bude publikace buď
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Tuto část 2-201 je nutno používat spolu s EN 61010-1:2010. Je třeba brát ohled na budoucí vydání
nebo změny EN 61010-1.
Tato část 2-201 doplňuje nebo modifikuje odpovídající články EN 61010-1 tak, aby upravovaly
publikaci na
evropskou normu: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení.
Není-li v této části 2 určitý článek části 1 uveden, použije se tento článek, pokud je to rozumné. Když
tato norma stanoví „doplnění“, „změna“ „nahrazení“ nebo „odstranění“, je třeba příslušný požadavek,
specifikaci zkoušky nebo poznámku části 1 podle toho přizpůsobit.
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 pokrývá základní prvky bezpečnostních předpisů pro elektrická zařízení navrhovaná
pro používání v rámci určitých napěťových omezení (LVD – 2006/95/EC).

Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy IEC 61010-2-201:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Dokument IEC 61010-2-201 představuje část 2-201 plánovaného souboru norem na měření, řízení
a automatizaci zařízení průmyslových procesů.
Tato část specifikuje celkové bezpečnostní požadavky řídicího zařízení (např. programovatelné řídicí
jednotky (PLC)), součásti distribučních řídicích systémů, I/O zařízení, rozhraní člověk-stroj (HMI).
Bezpečnostní termíny obecného používání jsou definovány v IEC 61010-1, Specifičtější termíny jsou
definovány v každé části.
Tato část zahrnuje požadavky vztahující se k bezpečnosti programovatelných řídicích jednotek.
Příloha DD poskytuje křížové odkazy mezi články této normy a odkazy IEC 61010-1 nebo IEC 611312:2007.
1 Rozsah platnosti a předmět normy
Použije se tato kapitola části 1, kromě následujícího:
1.1.1 Zařízení zahrnutá do rozsahu platnosti
Nahrazení:
Tato část IEC 61010 specifikuje bezpečnostní požadavky a příslušné ověřovací zkoušky pro řídicí
zařízení
následujících typů:
●
●
●
●
●
●

programovatelné řídicí jednotky (PLC a PAC);
součásti distribuovaných řídicích systémů (DCS);
součásti dálkových I/O – systémů;
průmyslové PC (počítače) a programovací a oživovací nástroje (PADT);
rozhraní člověk-stroj (HMI);
libovolný výrobek umožňující funkci řídicího zařízení a/nebo jejich přidružených periferií,

které jsou určeny pro řízení a příkazy strojům, automatizované výrobě a průmyslovým procesům,
např. diskrétní nebo souvislé řízení.

Součásti výše jmenovaného zařízení, které v rozsahu této normy jsou:
●
●
●

(pomocné) samostatné výkonové napáječe;
periférie, jako jsou digitální a analogové I/O, dálkové I/O;
průmyslové síťové zařízení.

Řídicí zařízení a jejich přidružené periférie jsou určeny pro používání v průmyslovém prostředí
a mohou být poskytnuty jako otevřené nebo uzavřené zařízení.
POZNÁMKA 1 Řídicí zařízení určené také pro používání v jiném prostředí nebo pro jiné účely (například
pro používání v instalacích budov pro řízení osvětlení nebo jiné elektrické instalace nebo pro používání
ve vozech, vlacích nebo lodích) může mít doplňující požadavky na shodu, definované
v bezpečnostní(ch) normě(normách), pro tyto aplikace. Tyto požadavky mohou zahrnovat, jako
příklad: izolace, vzdálenosti a výkonové omezení.
POZNÁMKA 2 Výpočetní a podobná zařízení v rozsahu normy IEC 60950 (plánovaná náhrada je
IEC 62368) a splňující její požadavky, jsou považovány za vhodné pro používání s řídicím zařízením
v rozsahu této normy. Nicméně některé požadavky IEC 60950 na odolnost proti vlhkosti a kapalinám
jsou méně přísné než ty, které uvádí IEC 61010-1:2010, 5.4.4 ve druhém odstavci.
Řídicí zařízení pokryté touto normou je určeno pro používání v přepěťové kategorii II (IEC 60664-1)
v nízkonapěťových instalacích, kde jmenovité napájecí napětí zařízení nepřesahuje efektivní hodnotu
1 000 V AC (50/60 Hz), nebo 1 500 V DC.
POZNÁKA 3 Jestliže zařízení v rozsahu platnosti této normy je použito v instalacích přepěťové
kategorie III a IV, použijí se požadavky přílohy K části 1.
Požadavky Pokynu ISO/IEC 51 a Pokynu IEC 104, které se vztahují k této části, jsou zahrnuty zde.
1.1.2 Zařízení vyloučená z rozsahu platnosti
Nahrazení:
Tato norma se nezabývá hledisky celkového automatizovaného systému, např. úplnou sestavenou
linkou. Řídicí zařízení (např. DCS a PLC), jejich aplikační program a jejich přidružené periférie jsou
považovány za součásti (součásti v tomto kontextu jsou položky, které samotné provádějí neužitečné
funkce) celkového automatizovaného systému.
Protože řídicí zařízení (např. DCS a PLC) jsou součásti zařízení, bezpečnostní úvahy pro celý
automatizovaný systém, zahrnující instalaci a aplikaci jsou mimo předmět zájmu této normy.
Odkazuje se na soubor norem IEC 60364 nebo použitelné národní/místní předpisy a směrnice pro
elektrické instalace.
1.2.1 Hlediska zahrnutá do rozsahu platnosti
Nahrazení:
Účelem požadavků této normy je zajistit, aby všechna nebezpečí k obsluze, servisnímu personálu
a okolí byla omezena na tolerovatelnou úroveň.
POZNÁMKA Použití termínu „obsluha“ a „servisní personál“ v této normě znamená vnímání nebezpečí
závislého na školení a dovednosti. Příloha AA uvádí obecné přístupy v tomto ohledu.
Požadavky této normy na ochranu před určitým nebezpečím jsou uvedeny v kapitolách 6 až 13 dále:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

úrazem elektrickým proudem nebo hoření (viz kapitola 6);
mechanickým nebezpečím (viz kapitola 7 a 8);
šířením ohně z řídicího zařízení (viz kapitola 9);
nadměrnou teplotou (viz kapitola 10);
vlivy tekutin a tlaky tekutin (viz kapitola 11);
vlivy radiace zahrnující laserové zdroje a zvukový a ultrazvukový tlak (viz kapitola 12);
uniklými plyny, explozí a implozí (viz kapitola 13);

Požadavky ochrany před nebezpečím vznikajícím z rozumně předvídatelného zneužití
a ergonomických faktorů jsou specifikovány v kapitole 16.
Hodnocení rizika nebo nebezpečí nebo prostředí, které není uvedeno v předchozím, je uvedeno
v kapitole 17.
POZNÁMKA Je třeba věnovat pozornost existenci dodatečných požadavků týkajících se zdraví
a bezpečnosti práce.
1.2.2 Hlediska vyloučená z rozsahu platnosti
Nahrazení:
Tato norma nepokrývá:
a. spolehlivost, funkcionalitu, měřítko výkonu nebo jiné vlastnosti řídicího zařízení, které se nevztahují
k bezpečnosti;
b. mechanické nebo klimatické požadavky pro provoz, transport nebo skladování;
c. EMC požadavky (viz např. IEC 61326 nebo IEC 61131-2);
d. ochranná opatření pro výbušnou atmosféru (viz např. soubor IEC 60079);
e. funkční bezpečnost (viz např. IEC 61508 nebo IEC 61131-6).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

