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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62271-201:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62271-201:2014. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-05-01 se nahrazuje ČSN EN 62271-201 (35 7180) z července 2007, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62271-201:2014 dovoleno do 2017-05-01
používat dosud platnou ČSN EN 62271-201 (35 7180) z července 2007.

Změny proti předchozí normě

Technické změny v porovnání s předchozí normou jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 62271-
201:2014.
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a postupy zkoušek;
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Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
17C/594/FDIS 17C/597/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše



uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato norma se má používat společně s IEC 62271-1:2007 a její změnou 1:2011, na které odkazuje
a které platí v těch případech, kdy není stanoveno jinak. Pro usnadnění odkazů na odpovídající
požadavky bylo v této normě použito stejného číslování kapitol a článků jako v IEC 62271-1. Změny
těchto kapitol a článků jsou uvedeny pod stejnými čísly. Číslování doplněných článků začíná od 101.

Upozorňuje se na skutečnost, že příloha CC uvádí „národní odchylky“ kapitol týkajících se odlišné
praxe ve vztahu k předmětu této normy.

Seznam všech částí souboru IEC 62271 se společným názvem Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení
relé je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Appareillage a haute tension –
Partie 201: Appareillage sous enveloppe isolante
solide pour courant alternatif de tensions assignées
supérieures a 1 kV et inférieures ou égales a 52 kV
(CEI 62271-201:2014)

Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen –
Teil 201: Isolierstoffgekapselte
Wechselstrom-Schaltanlagen
für Bemessungsspannungen über 1 kV
bis einschließlich 52 kV
(IEC 62271-201:2014)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě
bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
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a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské
republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62271-201:2014 E

Předmluva

Text dokumentu 17A/594/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 62271-201, který
vypracovala subkomise IEC/SC 17C Rozváděče vysokého napětí, technické komise IEC/TC 17 Spínací
a řídicí zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN 62271-201:2014.

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) 2015-02-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-05-01

Tento dokument nahrazuje EN 62271-201:2006.

EN 62271-201:2014 zavádí v porovnání s EN 62271-201:2006 následující významné změny:



kromě aktualizace podle druhého vydání EN 62271-200:2012 byly upřesněny definice, třídění a postupya.
zkoušek;
přístup k izolačně krytému rozváděči je nyní omezen jen pro pověřené osoby. To znamená, že „přístupnostb.
typu B“ (ochrana veřejnosti) byla z celého dokumentu vypuštěna;
byl zaveden termín „kategorie ochrany“ a tímto termínem byl nahrazen termín „stupeň ochrany“ (PA, PB1c.
a PB2).

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 62271-201:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Obecně

1.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62271 stanoví požadavky na továrně vyrobené izolačně kryté rozváděče na střídavý
proud, pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně, vnitřního provedení a pro pracovní kmitočty do
60 Hz včetně.

Přístup k těmto rozváděčům je omezen pro kvalifikované osoby.
POZNÁMKA 1 Pro účely této normy je termín vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvlášť vysoké
napětí (vn, vvn, zvn)
(viz IEC 60050-601:1985, 601-01-27) používán pro jmenovitá napětí nad 1 000 V. Zatímco termín
vysoké napětí (viz IEC 60050-601:1985, 601-01-28) je používán pro distribuční sítě o napětích nad
1 kV do 52 kV včetně; viz [1] z Bibliografie.
POZNÁMKA 2 I když je tato norma přednostně určena pro třífázové sítě, může být také použita pro
jednofázové nebo dvoufázové sítě.

Kryty mohou zahrnovat pevné a odnímatelné součásti a mohou být pro zajištění zvýšených izolačních
vlastností plněny plynným nebo kapalným médiem. U rozváděčů obsahujících plynem izolované oddíly
je výpočtový přetlak omezen na maximálně 300 kPa.

U izolačně krytých rozváděčů odpovídajících této normě může s nimi při jejich připojení na napětí dojít
k bezpečnému dotyku.

U izolačně krytých rozváděčů určených pro speciální použití, např. v prostředí s nebezpečím požáru,
v dolech, na lodích apod., mohou být stanoveny doplňující požadavky.

Součásti vestavěné v izolačně krytých rozváděčích by měly být navrženy a zkoušeny podle jejich
příslušných norem výrobku. Tato norma doplňuje normy výrobku pro jednotlivé součásti týkající se
jejich montáže v rozváděčích.

Tato norma nevylučuje vestavění jiných zařízení do stejného krytu. V tomto případě je nutné vzít
v úvahu všechny vlivy tohoto zařízení na rozváděč.
POZNÁMKA 3 Pro kovově kryté rozváděče platí IEC 62271-200; viz [9] z Bibliografie.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


