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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50643:2018) vypracovala technická komise CLC/TC 100X Zvukové, obrazové
a multimediální systémy a zařízení a vztahující se subsystémy ve spolupráci s CLC/TC 59X Funkce
elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

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) 2018-12-11
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2021-12-11
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu (M/544) uděleného CENELEC Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic)
EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tučně vytištěná slova v textu jsou definována v kapitole 3 Termíny a definice.



Úvod
Metody definované v této evropské normě jsou určeny pro definice požadavků pro měření výkonu
spotřebovaného zařízením, které má jeden nebo více drátových nebo bezdrátových síťových portů
schopných převzít funkce pomocné cesty vzdáleně iniciovaného spouštění nebo reaktivace spuštění
ze síťového spoje.

Pro měření malého výkonu je uveden odkaz na EN 50564:2011. Tato norma také poskytuje metodu
zkoušení managementu výkonu, a zda je možné deaktivovat bezdrátová síťová spojení.



1 Rozsah platnosti
1.1 Zařízení v rozsahu této normy
Tato evropská norma specifikuje metody měření spotřeby elektrického výkonu v zasíťovaném
pohotovostním režimu a reportování výsledků pro síťová zařízení.

Spotřebu výkonu v pohotovostním stavu (jiném než je zasíťovaný pohotovostní režim) pokrývá EN
50564, včetně rozsahu vstupního napětí.

Tato evropská norma také poskytuje metodu pro zkoušení managementu výkonu, a zda je možno
deaktivovat bezdrátová síťová spojení.

POZNÁMKA 1 Tato norma byla napsána zejména pro podporu Nařízení komise (EU) č. 801/2013 pro
měření energetické spotřeby v zasíťovaném pohotovostním režimu. Tato norma se používá na
elektrické výrobky se jmenovitým vstupním napětím 230 V AC pro jednofázové výrobky a 400 V AC
pro třífázové výrobky.

POZNÁMKA 2 Měření energetické spotřeby a vlastnosti výrobků během plánovaného používání jsou
celkově specifikovány v produktových normách a nejsou pokryty touto normou.

POZNÁMKA 3 Termín „výrobek“ zahrnuje v této normě domácí jednoduchá zařízení nebo výrobky
informační technologie, spotřební elektroniku, audio, video a multimediální systémy, ačkoliv lze
metodologii měření použít i na jiné výrobky.

Tam, kde je tato norma zmiňována ve více specifických normách nebo postupech, mohla by definovat
a oslovit příslušné podmínky, v nichž se tyto zkušební postupy používají.

1.2 Zařízení, které není v rozsahu této normy
Tato evropská norma se nepoužívá na měření spotřeby elektrického výkonu v zasíťovaných
pohotovostních režimech pro propojovací zařízení.

POZNÁMKA Měření spotřeby elektrického výkonu v zasíťovaných pohotovostních režimech pro
propojovací zařízení je předmětem normy ETSI EN 303 423 Rozbor vlivu prostředí (EE) – Elektrická
a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře – Měření spotřeby elektrické energie
v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovaných zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


