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Úvod
Tato norma uvádí bezpečnostní požadavky na zařízení informační techniky určené k instalování
v místech, kde je úplně nebo částečně omezena nebo neexistuje ochrana před počasím a jinými
venkovními vlivy jako je déšť, prach apod., normálně zajišťovaná budovou nebo jinou stavbou. Na
světě je mnoho příkladů zařízení informační techniky, která jsou kryta speciálními KRYTY na
vozovkách, upevněných na telekomunikačních sloupech a situovaných v podzemí. V současnosti
nemá IEC 60950 požadavky na taková zařízení a tento návrh napravuje tento nedostatek.
Navrhované požadavky se nebudou vztahovat na přenosná nebo přemístitelná zařízení, která mohou
být příležitostně používána venku, ale nejsou určena k instalování v podmínkách drsného počasí.

Očekává se, že IEC/TC108 bude pokračovat v koordinování výstupu této práce s ostatními
technickými komisemi zabývajícími se zařízeními instalovanými ve venkovním prostředí, jako je
IEC/TC70 (Stupně ochrany krytem, odpovědná za IEC 60529) a IEC TC48 (Elektromechanické
součásti a mechanické konstrukce elektronických
zařízení).

Příloha E popisuje zdůvodnění zacházení se specifickými bezpečnostními aspekty v této normě.



1 Rozsah platnosti
1.1 Pokrytá zařízení
Tato část IEC 60950 se vztahuje na zařízení informační technologie určená pro VENKOVNÍ UMÍSTĚNÍ .

Požadavky na VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ se rovněž aplikují tehdy, je-li to relevantní, na prázdné KRYTY PRO
VENKOVNÍ POUŽITÍ dodávané pro zakrytí zařízení informační technologie, které je určeno pro
VENKOVNÍ UMÍSTĚNÍ .

1.2 Dodatečné požadavky
Každá instalace může mít zvláštní požadavky. Některé příklady jsou uvedeny v 4.2. Navíc, požadavky
na ochranu VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ proti působení přímých zásahů blesku, nejsou touto normou
pokryty. Informace o této problematice viz IEC 62305-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


