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Low-voltage switchgear and controlgear –
Part 5-3: Control circuit devices and switching elements – Requirements for proximity devices with
defined behaviour
under fault conditions (PDDB)

Appareillage a basse tension –
Partie 5-3: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Exigences pour
dispositifs de détection
de proximité a comportement défini dans des conditions de défaut (PDDB)

Niederspannungsschaltgeräte –
Teil 5-3: Steuergeräte und Schaltelemente – Anforderungen für Näherungsschalter mit definiertem
Verhalten
unter Fehlerbedingungen (PDDB)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60947-5-3:2013. 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 60947-5-3:2013. 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 2016-09-10 se nahrazuje ČSN EN 60947-5-3 (35 4101) z července 2000, 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 60947-5-3:2013 dovoleno do 2016-09-10
používat dosud platnou ČSN EN 60947-5-3 (35 4101) z července 2000.

Změny proti předchozí normě



Důležité technické změny ve srovnání s posledním vydáním jsou uvedeny v předmluvě EN 60947--
-3:2013.
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Předmluva

Text dokumentu 17B/1821/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60947-5-3, vypracovaný SC 17B
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí IEC/TC 17 Spínací a řídicí zařízení, byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60947-5-3:2013.

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) 2014-06-10
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-09-10



Tento dokument nahrazuje EN 60947-5-3:1999.

EN 60947-5-3:2013 zahrnuje následující významné technické změny ve srovnání s EN 60947--
-3:1999:

obecné principy souboru IEC 61508;a.
třídění podle požadavků IEC 62061;b.
třídění podle ISO 13849-1.c.

Tato evropská norma se má používat společně s IEC 60947-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 1: Všeobecné požadavky a IEC 60947-5-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-2:
Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače. Ustanovení Části 1 a Části 5-2 platí
pro tuto evropskou normu pouze tam, kde je to výslovně vyžadováno. Číslování článků této normy
není vždy plynulé, protože vychází z číslování článků IEC 60947-1 nebo IEC 60947-5-2.

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.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Pokud jde o vztah ke směrnici (směrnicím) EU, viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tato evropská norma se nezabývá jakýmikoliv specifickými požadavky na hluk neboť emise hluku
přístrojů a spínacích ústrojí řídicích obvodů a spínacích prvků není považována za významné riziko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60947-5-3:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Obecně

1.1 Rozsah platnosti

Tato část souboru IEC 60947 stanoví požadavky doplňující ty, které jsou uvedeny v IEC 60947-5-2.
Pojednává o aspektech chování při poruchách u bezdotykových přístrojů s definovaným chováním při
poruše (PDDB). Nezahrnuje žádné jiné charakteristiky, které mohou být požadovány pro konkrétné
aplikace.

Tato norma nezahrnuje bezdotykové přístroje s analogovým výstupem.

Tato norma se nezabývá jakýmikoliv konkrétními požadavky na akustický šum, protože emise hluku
z přístrojů a spínacích prvků řídicích obvodů nejsou považovány za relevantní nebezpečí.

Pro PDDB používané v aplikacích, kde jsou požadovány doplňující charakteristiky, které jsou
předmětem jiných norem, platí požadavky všech příslušných norem.

Používání této normy jako jediné neprokazuje vhodnost pro implementaci jakékoliv specifické
funkčnosti vztahující se k bezpečnosti. Zejména tato norma neuvádí požadavky pro charakteristiky
ovládání PDDB nebo pro prostředky pro omezení vlivů vzájemné interference mezi přístroji, např.
kódované terčíky. Z tohoto důvodu tyto a jakékoliv jiné požadavky specifické pro aplikaci bude třeba
vzít v úvahu kromě požadavků této normy.

POZNÁMKA 1 Vzhledem k jejich chování při poruše mohou být PDDB například používány jako
blokovací zařízení (viz ISO 14119).
POZNÁMKA 2 Požadavky na ochranná zařízení citlivá na elektrický proud pro detekci osob jsou
uvedeny v souboru IEC 61496.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


