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práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
EN IEC 60670-1:2021/A11:2021.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60670-1:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60670 platí pro krabice, úplné kryty a části úplných krytů (dále nazývané „krabice“
a „úplné kryty“) pro elektrická příslušenství se jmenovitým napětím nepřesahujícím 1 000 V AC
a 1 500 V DC, určená pro domovní nebo podobné pevné elektrické instalace, vnitřní nebo venkovní.

Krabice a úplné kryty odpovídající této normě jsou vhodné pro používání při teplotě okolí, která
normálně nepřesahuje +40 °C, ale jejich průměr za dobu 24 h nepřekračuje +35 °C, se spodní mezí
teploty okolí –5 °C.

Během instalace smí být teplota mimo výše uvedený rozsah teplot podle třídění krabic a úplných
krytů.

Tato mezinárodní norma má platit pro krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství v rozsahu
technické
komise IEC 23.

Tato norma se smí také používat jako referenční dokument pro jiné technické komise a subkomise
IEC.

Na krabici nebo úplný kryt, které jsou nedílnou částí elektrického příslušenství a poskytují ochranu
tohoto příslušenství proti vnějším vlivům (například mechanický ráz, vniknutí pevných předmětů
nebo vody atd.), se vztahuje příslušná norma pro takové příslušenství.

Tato norma neplatí pro:

–    stropní růžice;

–    spojovací zařízení nesoucí svítidla;

–    krabice, úplné kryty a části úplných krytů, které jsou navrženy specificky pro používání pro
úložné a protahovací elektroinstalační kanály odpovídající IEC 61084 a které nejsou určeny pro
instalování vně těchto kanálů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN 61140 ed. 2:2003, která přejímala IEC 61141:2001 a IEC 61140:2001/A1:2004, byla
zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná
v zákaznickém centru ČAS.


