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This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61386-22:2021. It was translated
by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-05-17 se nahrazuje ČSN EN 61386-22 (37 0000) z října 2004, 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 IEC 61386-22 dovoleno do 2024-05-17
používat dosud platnou ČSN EN 61386-22 (37 0000) z října 2004.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v článku Informační údaje z IEC 61386-22:2021.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61386-1:2008 zavedena v ČSN EN 61386-1 ed. 2 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů –



Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61386-1:2008/A1:2017 zavedena v ČSN EN 61386-1 ed. 2/A1:2020 (37 0000) Trubkové systémy pro
vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

Informativní údaje z IEC 61386-22:2021

Mezinárodní normu IEC 61386-22 vypracovala subkomise IEC/SC 23A Kabelové systémy technické
komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2002. Toto vydání je jeho technickou
revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

a)   Příloha AA byla doplněna za účelem poskytnutí pokynů pro použití stále se zvětšující síly.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
23A/951/FDIS 23A/956/RVD

Úplnou informaci 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.

Seznam všech částí souboru IEC 61386 se společným názvem Trubkové systémy pro vedení kabelů je
možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tento dokument je určen k používání společně s IEC 61386-1:2008 a IEC 61386-1:2008/AMD1:2017.

Tento dokument doplňuje nebo modifikuje příslušné články IEC 61386-1:2008 a IEC
61386-1:2008/AMD1:2017. Není-li konkrétní ustanovení nebo článek IEC 61386-1:2008 a IEC
61386-1:2008/AMD1:2017 v tomto dokumentu zmíněn, pak tato kapitola nebo článek platí, je-li to
vhodné. Tam, kde je v dokumentu uvedeno „doplnění“,
„modifikace“ nebo „nahrazení“, měl by být odpovídajícím způsobem upraven text IEC 61386-1:2008
a IEC 61386-1:2008/AMD1:2017.

Články, tabulky a obrázky doplňující ty, které jsou uvedené v IEC 61386-1:2008 a IEC
61386-1:2008/AMD1:2017, jsou číslovány od 101. Přílohy, které jsou doplněny k přílohám v IEC
61386-1:2008 a IEC 61386-1:2008/AMD1:2017 jsou označeny písmeny AA, BB apod.

V dokumentu jsou použity následující druhy písma:

¦    Vlastní požadavky: kolmé písmo.

¦    Specifikace zkoušek: kurzíva.

¦    Poznámky: malé kolmé písmo.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o tomto dokumentu.
K tomuto datu bude dokument buď:

http://webstore.iec.ch


–    znovu potvrzen;

–    zrušen;



–    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

–    změněn.
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Evropská předmluva

Text dokumentu 23A/951/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61386-22, který vypracovala subkomise
IEC/SC 23A Kabelové systémy technická komise IEC/23 Elektrická příslušenství, byl předložen IEC-
CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN IEC 61386-22:2021.

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) 2022-05-17
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2024-05-17
Tento dokument nahrazuje EN 61386-22:2004 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
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 61386-1:2008/A1:2019.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61386-22:2021 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Kapitola 1 IEC 61386-1:2008 platí s těmito změnami:

Doplňuje se:

Tato část IEC 60730 stanovuje požadavky na ohebné trubkové systémy, včetně elastických
trubkových systémů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


