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Předmluva

Text dokumentu 17A/1042/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62271-112, který
vypracovala subkomise IEC/SC17A Spínací přístroje vysokého napětí, technické komise IEC/TC 17
Spínací a řídicí zařízení, byl předložen k para-
lelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62271-112:2013.

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) 2014-06-10
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-09-10

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.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62271-112:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Obecně

1.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62271 platí pro vysokorychlostní uzemňovače střídavého proudu vnitřního a venkovního
provedení pro provozní kmitočty 50 Hz a 60 Hz v sítích o napětích 550 kV a vyšších.



Vysokorychlostní uzemňovače popsané v této normě jsou určeny pro zhášení sekundárního oblouku
přetrvávajícího po vypnutí zkratů vypínači v přenosových vedeních.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


