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Abstrakt 

Jištění elektrických obvodů v elektrických instalacích domů pomocí jističů je jednou z 

nejpoužívanějších ochran proti nadproudům v obvodu. V síti nízkého napětí byly nahrazeny 

pojistky pomocí jističů, z tohoto důvodu je kladen velký důraz na jejich kvalitu a bezpečnost 

uživatele. 

Tato práce se zabývá principem jističe, jeho funkcí, požadavkům na jeho konstrukci a 

požadavkům kladeným na typovou zkoušku, které je výrobce povinen splnit před uvedením jističe 

na trh. Tyto podmínky jsou stanoveny v normě ČSN EN 60898-1. Dále bude v této práci uveden 

konkrétní typ jističe, na kterém bude proveden vybraný sled zkoušek popsaný v normě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Protection of the electrical ciruits in electrical installations by circuit breakers is the most 

common way of protecting circuits from overcurrents. In the low voltage installations, fuses were 

replaced by the circuit breakers. For this reason, it is important to put great emphases on their 

quality and user safety . 

This thesis deals with principle of the circuit breaker, its function, construction requirements 

and requirements for the type test, which the manufacturer needs to pass before release the device 

on market. These requrements are listed in Czech Technical Standard ČSN EN 60898-1. In this 

thesis, specific type of circuit breaker will be also described. Some sequences of tests described 

in the standard will be performed on that breaker.  
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schopností 

Mutahovací utahovací moment 

ϑ teplota [°C] 

Δϑ oteplení [°C] 

ΔT oteplení [K] 

IEC „International Electrotechnical Commission“(v překladu Mezinárodní 

elektrotechnická komise) 

Z Impedance 
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1 ÚVOD 
V dnešní době elektrifikace společnosti pokročila na takovou úroveň, že se s elektrickou 

energií můžeme střetnout na každém kroku. S dostupností této energie roste také výskyt nebezpečí 

úrazu, které může způsobit. Proto klademe velký důraz na ochranu především lidí a zvířat, ale také 

na ochranu spotřebičů okolo nás. 

Nejpoužívanějším způsobem ochrany před úrazem elektrickým proudem je ochrana 

automatickým odpojením od zdroje. Princip této ochrany je založen na rozpojení elektrického 

obvodu, v požadovaném čase, v případě vyskytne-li se v jištěném obvodu porucha. Pro toto 

zajištění odpojení je možno použít řadu spínačů od pojistek, přes proudové chrániče až po jističe.  

Jističe jsou dnes v této oblasti nejpoužívanější přístroje. Podmínky na jejich konstrukci a 

spolehlivost jsou tedy velmi vysoké. Tyto podmínky jsou proto přísně stanoveny normou s názvem: 

„Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 

1: Jističe pro střídavý provoz (AC)“, a označením ČSN EN 60898-1 z roku 2003. Pokud výrobce 

uvádí u jističe, že tuto normu splňují, jsou povinni podrobit jistič zkoušce, která se nazývá: 

„Typová“.  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 Proud 

Proud je jedna ze základních fyzikálních veličin zařazených v soustavě SI. Ve stejnosměrném 

obvodu je stanoven takzvaný dohodnutý směr proudu, který teče od kladného pólu zdroje 

k zápornému [8]. 

Obecně lze definovat proud jako množství elektrického náboje pohybujícího se ve vodiči za 

jednotku času. Tedy matematicky vyjádřeno ve vzorci (1.1) [8]: 

𝐼 =
𝑄

𝑡
=

[𝐶]

[𝑠]
= [𝐴] (1.1)  

Kde: I – Elektrický proud 

  Q – Elektrický náboj 

  t - Čas 
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3 JISTIČ 

3.1 Popis jističe 

Jistič je typem spínače. Spínač je obecně zařízení, které slouží k spojení a rozpojení 

elektrického obvodu a má dvě polohy a to polohu „zapnuto“ a polohu „vypnuto“. V praxi je jistič 

používán hlavně v domovních instalacích především v hladině nízkého napětí tedy napětí do 1 kV. 

Tyto jističe se pak nazývají malé či modulární [1], [3].  

Pokud není jistič vybaven integrovaným řízením, tak jeho uvedení do polohy „zapnuto“ je 

možné pouze manuálně uživatelem. Ovšem je to zařízení, které se umí samo uvést do polohy 

„vybaveno“. Provádí to na základě nežádoucího stavu obvodu, ve kterém je daný jistič zařazen [3]. 

Modulární jistič, v praxi běžně používaný na hladině nízkého napětí, je přístroj, který dokáže obvod 

ochránit před účinky: 

a) Zkratového proudu obvodu – Zkrat je druh nadproudu, při kterém obvodem protéká 

proud mnohonásobně větší, než je proud jmenovitý. Tento proud je nazýván proudem 

„zkratovým“. Tento stav je nežádoucí a považuje se za poruchový. Může nastat 

například v případě poruchy na spotřebiči nebo porušení izolace přívodních kabelů 

k zařízení [9]. 

b) Přetížení obvodu, trvajících určitou dobu – Při přetížení obvodem prochází proud, který 

je vyšší než jmenovitý proud. Tento stav může nastat například při mechanickém 

přetížení motoru nebo při zapnutí příliš velkého počtu spotřebičů ve stejném elektrickém 

obvodu [9]. 

3.2 Konstrukce jističe 
Na obrázku (Obrázek 3-1) je uveden obrázek jističe včetně očíslovaných částí, popis je uveden 

vedle obrázku. 

Popis součástí 

1. Ovládací páčka 

2. Ovládací mechanismus 

3. Pohyblivý kontakt 

4. Připojovací svorky 

5. Nadproudová spoušť 

6. Zkratová spoušť 

7. Zhášecí komora 

  

Obrázek 3-1 Popis součástí jističe. (Převzato značení z [1]) 
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3.3 Charakteristiky jističů 

Chování jističe při výskytu poruchy v obvodu se dá popsat charakteristikami. V této kapitole 

budou uvedeny dvě nejdůležitější charakteristiky jističe. 

3.3.1 Omezovací charakteristika 

Udává závislost omezené hodnoty proudu na špičkové hodnotě zkratového předpokládaného 

proudu. Obvykle v rozsahu tohoto proudu, v kterém daná pojistka či jistič omezuje [1]. Schopnost 

jističe omezovat proud je zobrazena na obrázku (Obrázek 3-2). 

 

Ip – Špičková hodnota zkratového proudu 

Ic – Omezená hodnota zkratového proudu 

ttav – Doba tavení pojistkového drátu pojistky nebo fyzického 

rozpojení kontaktů jističe 

tobl – Doba hoření oblouku 

tvyp – Celkový vypínací čas pojistky nebo jističe 

 

 

 

K omezení proudu dochází v případě zkratu obvodem. Z průběhu lze vidět, že proud je značně 

omezen ještě před nabytím maximální hodnoty, tato schopnost jističe se nazývá omezovací[5].  

3.3.2 Vypínací charakteristika 

Vypínací charakteristika udává závislost vypínací doby na velikosti proudu, procházejícího 

jističem. Tato charakteristika bývá v praxi často nazývána jako „Ampérsekundová“. V této 

charakteristice je důležitá hodnota takzvaného okamžitého vypínacího proudu. Okamžitý vypínací 

proud je minimální hodnota proudu, kterou musí jistič vybavit bez časového zpoždění.  Norma 

rozděluje tři typy jističů v závislosti na nastavení zkratové spouště. Rozdělení je uvedeno v tabulce 

(Tabulka 1) [1],[2]: 

Typ Rozsah dle normy 

ČSN EN 60 898-1 

Zúžený rozsah OEZ 

B nad 3 In do 5 In včetně nad 3 In do 5 In včetně 

C nad 5 In do 10 In včetně nad 6 In do 9 In včetně 

D nad 10 In do 20 In včetně nad 12 In do 16 In včetně 

Tabulka 1 Rozdělení jističů podle vypínací charakteristiky. [1], [2] 

Rozsahy vypínacích proudů jsou stanoveny normou a výrobce by se jí měl řídit a nepřesáhnout 

horní mez dané charakteristiky. Například výrobce jističů OEZ si upravil rozsahy jednotlivých 

Obrázek 3-2 Průběh omezeného proudu. (Převzato z [1]) 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
14 

typů, jak je rovněž uvedeno v tabulce (Tabulka 1). Na obrázku (Obrázek 3-3) můžeme vidět 

jednotlivé vypínací charakteristiky jističů LPN firmy OEZ. 

Na charakteristice můžeme rozlišit dvě oblasti. Oblast kde jsou proudy vypínány se zpožděním 

a oblast, kde jsou proudy vypínány téměř okamžitě. V první oblasti působí spoušť takzvaná 

„nadproudová tepelná“, ta se vyznačuje tím, že vypínací doba je závislá na velikosti proudu. Ve 

druhé části větší násobky proudu vybavuje spoušť „zkratová“, jejíž čas již není na proudu závislý 

a závisí pouze na konstrukci, respektive rychlosti rozpojení kontaktů a uhašení oblouku ve zhášecí 

komoře [1], [5].  

3.4 Princip jističe 

Princip modulárního jističe, si lze popsat pro dva výše uvedené stavy obvodu tj. zkrat a 

přetížení obvodu. Tyto dva stavy a způsoby jejich vypnutí jsou popsány v kapitole 2.2.3 nazvané 

„Princip funkce jističe“ v literatuře [1]: 

a) Zkrat obvodem – V případě zkratu obvodem zapůsobí takzvaná zkratová spoušť jističe, 

která zajistí okamžité vybavení, tedy je časově nezávislá. Tato spoušť je realizována jako 

elektromagnetická, sestává se z cívky a jejího pohyblivého jádra. Princip je takový, že při 

procházení zkratového proudu vinutím cívky se vybudí magnetické pole. Magnetický 

odpor jádra cívky je mnohonásobně nižší než magnetický odpor vzduchu. Proto se téměř 

všechny magnetické siločáry uzavírají jádrem, které je vlivem elektromagnetické síly, 

vyvolané zkratovým proudem, vtaženo do cívky. Při tomto vypnutí je omezen zkratový 

Obrázek 3-3 Vypínací charakteristiky jističů OEZ LPN. (Převzato z [1]) 
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proud, díky omezovací schopnosti popsané v kapitole 3.3.1. Ovšem tato schopnost 

nezamezí vzniku oblouku mezi kontakty. Díky vhodně vytvarované proudovodné dráze 

pevného kontaktu je oblouk vytažen do zhášecí komory. Zhášecí komora využívá toho, že 

v ní je jeden velký oblouk rozdělen na větší počet menších oblouků. Přičemž vzroste napětí 

na oblouku, tudíž dojde ke snížení proudu a pracovní bod oblouku se posune do oblasti 

labilního hoření. A při dalším zvětšení odporu je oblouk posunut do oblasti nestability, kde 

je následně uhašen.  

b) Přetížení obvodu – V tomto poruchovém stavu se o rozepnutí kontaktů postará spoušť 

nadproudová tepelná. Čas, za který se kontakty rozepnou, záleží na velikosti nadproudu 

protékajícího obvodem. Tedy tato spoušť je časově závislá. Smluvená nevypínací velikost 

nadproudu je 1,13 násobek jmenovitého proudu In, to je hodnota, kterou ještě jistič nesmí 

vybavit do smluvené doby. Spoušť je vytvořena pomocí pásku bimetalu, který využívá 

různé tepelné roztažnosti dvou materiálů. Bimetalový pásek je ohnut na stranu, na které se 

nachází materiál s menší teplotní roztažností. Tato spoušť má díky své konstrukci 

takzvanou „tepelnou paměť“. Bimetalovému pásku trvá určitou dobu, než dostatečně 

vychladne a dovolí jističi opětovné zapnutí. Tato funkce chrání spotřebiče, například topné 

články před přetavením topného vodiče. 

3.5 Rozdělení jističů 

Rozdělení jističů popisuje přímo norma ČSN EN 60898-1 v kapitole 4. A Třídí se podle 

kritérií[2]: 

3.5.1 Podle počtu pólů 

a) Jednopólové – Spínají pouze jeden pól, na který je připojen fázový vodič. 

b) Dvoupólové – Spínají buď dvě fáze, kdy každý pól má své spouště i zhášecí zařízení. Nebo 

spínají jednu fázi a nulový vodič, tehdy je v jednom pólu pouze jednoduchý spínač a druhý 

pól je vybaven veškerou výstrojí. 

c) Třípólové – Spínají všechny tři pracovní fáze obvodu. 

d) Čtyřpólové – Buď jsou v provedení se čtyřmi jištěnými póly. Nebo kromě tří fází spínají i 

nulový vodič obvodu, opět je pól spínající nulový vodič vybaven pouhým jednoduchým 

spínačem. 

3.5.2 Podle ochrany před vnějšími vlivy 

a) Krytý typ - Nevyžadující příslušný vnější kryt. 

b) Nekrytý typ – Pro použití s příslušným vnějším krytem. 

3.5.3 Podle způsobu montáže 

a) Nástěnný typ 

b) Vestavěný typ 

c) Typ pro panelový rozvaděč neboli distribuční rozvaděč 
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3.5.4 Podle způsobu připojování 

a) Jističe, jejichž připojování není spojeno s mechanickým upevněním 

b) Jističe, jejichž připojování je spojeno s mechanickým upevněním 

3.5.5 Podle vypínací charakteristiky 

 Jedná se o rozdělení modulárních jističů. Rozdělení je popsáno v kapitole 3.3.2 a rozdělení 

je dle tabulky (Tabulka 1), přičemž užití je popsáno v literatuře [5] : 

a) Typ B – Užívá se pro jištění elektrických zařízení, která nezpůsobují proudové rázy 

například domácí spotřebiče, malé žárovkové světelné zdroje. 

b) Typ C – Používá se pro jištění elektrických zařízení, které způsobují proudové rázy 

například výbojky, spínané zdroje. 

c) Typ D – Používá se pro jištění elektrických zařízení, které způsobují velké proudové rázy 

například transformátory. 

3.6 Označování a jiné informace o výrobku 

Norma definuje, čím musí být jističe označeny a značení dělí na standardní a doplňující.  

3.6.1 Standardní označení 

Tento typ značení je povinný a musí trvale obsahovat dle normy [2]. 

a) Výrobce nebo jeho značku 

b) Typové označení, katalogové či výrobní číslo 

c) Jmenovité napětí 

d) Jmenovitý proud bez jednotky „A“, přičemž před ním musí být označen typ přístroje, podle 

dělení v kapitole 3.5.5, tedy B, C či D. 

e) Jmenovitou frekvenci, pokud se liší od normalizovaných (50 Hz a 60 Hz). 

f) Jmenovitá zkratová odolnost Icn uvedená v obdélníku a v ampérech. 

g) Schéma zapojení, pokud není správný způsob zřejmý. 

h) Teplota referenční kalibrační, pokud je různá od 30°C. 

i) Stupeň ochrany proti vniknutí předmětů a vody IP, pokud je různý od IP 20 

j) Třída omezení energie, uvedena ve čtverci. Icn a třída omezení energie platí-li, musí být na 

přístroji uvedeny kombinovaně. 

Přičemž značení d) musí být jasně čitelné i po nainstalování jističe. U malých jističů může být, 

z důvodu nedostatku místa na čelní straně, značení a), b), c), f), g), a j) umístěno na boční či zadní 

straně [2]. 

3.6.2 Doplňující značení 

Může být uvedeno, ale musí vyhovovat požadavkům doplňující normy. Dle této normy musí 

být značení odděleno či značně odlišeno od standardního značení [2]. 
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3.7 Standardní podmínky pro funkci v provozu 

V normě pro jističe nízkého napětí ČSN EN 60898-1 jsou stanoveny určité podmínky, při 

kterých musí jistič být schopen pracovat [2]: 

 První podmínkou je že teplota okolí nesmí přesáhnout +40°C a její průměr nesmí být 

vyšší než 35°C za 24 hodin. Nejnižší teplota je definována na 5°C.  

 Další podmínkou je, že jistič musí být schopen provozu v nadmořských výškách do 

2000 metrů nad mořem.  

 Norma definuje, že jistič musí být schopen provozu při relativní vlhkosti vzduchu do 

50% při maximální teplotě 40°C. Jistič může pracovat i při vyšších vlhkostech, ale 

pouze na předpokladu, že teplota okolí se sníží. Například může pracovat při 90% 

vlhkosti, ale teplota okolí nesmí přesáhnout 20°C. 

 Norma nedefinuje, jak má být jistič instalován, ale ukládá, že se mají dodržovat 

instrukce výrobce. 

 Jako poslední bod je uvedena spíše deklarace toho, že jističe ve výše uvedené normě 

jsou určeny pro prostředí se stupněm znečištění 2. V tomto prostředí je běžné pouze 

nevodivé znečištění, v případě kondenzace kapalin může dojít ke vzniku vodivého 

znečištění. 
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4 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ČINNOST 
Tyto požadavky jsou přehledně zpracovány kapitole 8 normy [2] a jsou rozděleny do různých 

podkapitol. Tyto požadavky jsou ověřeny v rámci typové zkoušky, proto na ně můžeme pohlížet 

jako na požadavky typové zkoušky. 

4.1 Mechanické provedení 

Konstrukce jističů musí být konstruovány jako spolehlivé přístroje, které nesmí způsobovat 

obsluze ani okolí nebezpečí při normálním používání [2]. 

4.1.1 Mechanismus 

Pod tímto pojmem si můžeme představit soubor mechanických prvků, který přemisťuje 

kontakty z jedné základní polohy do druhé [3]. 

Jistič v rozepnuté poloze musí zajistit bezpečné oddělení kontaktů. V této poloze musí rovněž 

dodržet minimální vzdušnou vzdálenost mezi kontakty. Pokud je jistič vybaven indikátory polohy, 

tak musí být spolehlivé. Indikační barvy značení polohy „vypnuto“ je zelená a polohy „zapnuto“ 

je červená. Funkce mechanismu nesmí být závislá na přítomnosti odnímatelných krytů či jejich 

poloze. Ovládací prvky mechanismu pracující v horizontální poloze musí zajišťovat polohu 

zapnuto při poloze ovládací páčky v horní krajní poloze. Pokud je ovládací páčka v dolní krajní 

poloze, musí jistič být ve vypnutém stavu [2]. 

4.1.2 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty 

Norma definuje rovněž minimální vzdušné vzdálenosti a uvádí je přehledně v tabulce 

(Tabulka 1) v příloze. Při stanovování vzdušných vzdáleností se bere v úvahu, že pokud jsou 

závislosti ovlivněny dalšími kovovými částmi, musí mít jejich součet sekcí nejméně předepsanou 

minimální hodnotu [2]. 

4.1.3 Šrouby, části vedoucí proud a spoje 

Spoje v jističi jsou v průběhu jeho používání mechanicky namáhány. Tyto spoje elektrické i 

mechanické musí být proto při obvyklém používání odolné proti tomuto namáhání. Proudovodné 

dráhy a spoje v jističi musí být provedeny z [2]: 

 mědi 

 slitiny obsahující minimálně 58% mědi u částí, které jsou zpracované za studena, nebo 

50% mědi pro ostatní části 

 popřípadě kovu s povrchovou úpravou, který je stejně dobře či lépe odolný proti korozi 

a má podobné či lepší mechanické vlastnosti, než měď. 

Tyto požadavky neplatí pro kontakty, magnetické obvody, topné články, bimetaly, materiály 

omezující proud, bočníky, části elektronických zařízení, ani pro šrouby, matice podložky, příložky 

a podobné části svorek [2]. 
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4.1.4 Svorky pro vnější vodiče 

Svorky připevňují přívodní vodiče k přístroji. Musí proto udržovat dostatečný kontaktní tlak, 

aby nedošlo k uvolnění vodiče ze svorky. V normě jsou uvažovány pouze měděné vodiče a 

šroubové svorky. Provedení svorky musí zajistit uchycení vodiče příslušného průřezu daného podle 

jmenovitého proudu přístroje. Normou stanovené rozsahy průřezů pro dané jmenovité proudy 

jističů jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 2) [2]. 

Jmenovitý proud a 

A 

Rozsah jmenovitých průřezů pro upevnění 

mm2 

do 13 včetně 1 až 2,5 

od 13 do 16 včetně 1 až 4 

od 16 do 25 včetně 1,5 až 6 

od 25 do 32 včetně 2,5 až10 

od 32 do 50 včetně 4 až16 

od 50 do 80 včetně  10 až 25 

od 80 do 100 včetně 16 až 35 

od 100 do 125 včetně 25 až 50 

a Požaduje se, aby pro jmenovité proudy do 50 A byly svorky navrženy pro slaněné i plné 

vodiče, použití ohebných vodičů je dovoleno. 

Je dovoleno pro průřezy od 1 mm2 do 6 mm2 navrhovat svorky pouze pro plné vodiče. 

Tabulka 2 Připojitelné průřezy měděných vodičů pro šroubové svorky (Převzato z [2]) 

Účel svorek je vodič upevnit, proto se musí dbát na to, aby svorky vodič nepoškodily, ale 

přesto aby byl vodič upevněn pevně. Svorky navíc musí upevnit vodič mezi kovové povrchy, aby 

došlo k dobře vodivému kontaktu a tudíž malým ztrátám [2].  

4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Konstrukce jističe musí zajistit, aby nebyly po jeho namontování přístupné žádné živé části.  

Tato skutečnost se zkouší takzvaným zkušebním prstem. Vnější části jističe musí být navrženy 

z izolačního materiálu. Kovové části ovládacích prvků musí být odděleny od živých částí jističe a 

neživé části musí být pokryty izolačním materiálem [2].  

4.3 Dielektrické vlastnosti a schopnost bezpečného oddělení 

Jističe musí mít dostatečné dielektrické vlastnosti a musí zajišťovat bezpečné oddělení a musí 

být pro bezpečné oddělení vhodné. Tato skutečnost se ověřuje dodržením minimálních vzdušných 

vzdáleností a povrchových cest. Tyto vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 1) v příloze. 

Jističe rovněž musí mít dostatečnou odolnost proti impulzním napětím [2]. 

4.4 Oteplení 

Vlivem jouleových ztrát jsou proudovodné dráhy oteplovány. Jsou proto na jističe kladeny 

určité požadavky. 
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4.4.1 Meze oteplení 

Oteplení částí jističe nesmí překročit hodnoty v níže uvedené v tabulce (Tabulka 3). 

Části a b 
Oteplení 

K 

Svorky pro vnější vodiče c 60 

Vnější části, kterých je možno se dotknout během ručního ovládání jističe, 

včetně ovládacích prvků z izolačního materiálu a kovových prostředků 

pro spojení izolovaných ovládacích prvků několika pólů 

40 

Vnější kovové části ovládacích prvků 25 

Jiné vnější části včetně čelní plochy jističe, která je v přímém kontaktu 

s montážním povrchem 
60 

a Pro kontakty není specifikována žádná hodnota, protože konstrukční provedení většiny jističů 

je takové, že přímé měření teploty těchto částí není možno provádět bez rizika, že dojde ke 

změnám nebo posunutím částí, které by mohly ovlivnit reprodukovatelnost zkoušek. 28 denní 

zkouška je považována za dostatečnou pro nepřímou kontrolu chování kontaktů se zřetelem na 

nadměrné přehřívání v provozu. 

b Pro jiné části, než jsou zde uvedeny, není specifikována žádná hodnota, ale sousední části 

z izolačních materiálů nesmí být nijak poškozeny a činnost jističe nesmí být zhoršena. 

c U jističů odnímatelného typu svorky základové desky, na níž jsou instalovány. 

Tabulka 3 Hodnoty oteplení (Převzato z [2]) 

Meze oteplení uvedené v této tabulce platí tehdy, jestliže se teplota okolí pohybuje v rozmezí 

stanovém v kapitole 3.7. 

4.5 Nepřerušovaný provoz 

Jistič musí spolehlivě pracovat i při nepřetržitém provozu. A oteplení jeho částí nesmí 

přesáhnout maximální hodnotu oteplení uvedenou v tabulce (Tabulka 3) [2].  

4.6 Automatická činnost 

Popisuje se takto činnost, která není závislá na zásahu uživatele. 

4.6.1 Standardní zóna čas-proud 

Vypínací charakteristika jističe musí mít takový tvar, aby přístroj chránil obvod a zároveň, aby 

nedošlo k předčasnému rozepnutí kontaktů. Tato charakteristika je definována hodnotami a 

podmínkami v tabulce (Tabulka 3) v příloze této práce. Tato tabulka definuje hodnoty přístroje 

namontovaného dle pokynů výrobce při teplotě okolí 30°. Liší-li se teplota okolí od této, musíme 

dohledat v katalogu buď konstanty k přepočtení jmenovitého proudu k této teplotě, nebo přímo 

novou hodnotu jmenovitého proudu [2]. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
21 

4.6.2 Smluvené proudy 

Doba nevypnutí smluveného nevypínacího proudu je 1 hodina pro jističe se jmenovitým 

proudem nižším než 63 A a 2 hodiny pro jističe se jmenovitým proudem větším než 63 A. 

Rozlišujeme dva smluvené proudy a to [2]: 

 Smluvený nevypínací proud Int – Je to stanovená hodnota proudu, při které nesmí jistič 

ještě vybavit do určité doby. Jedná se o hodnotu 1,13 násobek proudu jmenovitého In. 

 Smluvený vypínací proud It – Je to stanovená hodnota proudu, kterou musí už jistič 

vypnout. Je stanovena jako 1,45 násobek jmenovitého proudu In.  

4.6.3 Vypínací charakteristika 

Vypínací charakteristika je popsána výše v kapitole 3.3.2. Na vypínací charakteristiku má vliv 

teplota, která ji posouvá po ose x. Posouvá ji doleva s rostoucí teplotou a naopak doprava se 

snižující se teplotou [2].  

4.7 Mechanická a elektrická odolnost 

Jističe musí být schopny provést určitý počet spínacích cyklů. 

4.8 Chování při zkratových proudech 

Požaduje se, aby jistič byl schopen vykonat určitý počet cyklů zapínání a vypínání zkratových 

proudů. Při tom nesmí být ohrožena obsluha a nesmí dojít k přeskoku mezi živými částmi nebo 

mezi živými částmi a zemí. Jistič musí být schopen vypínat, ale i zapínat zkratové proudy až do 

jeho jmenovité zkratové schopnosti. A to při jmenovitém kmitočtu a při zotaveném napětí 

průmyslového kmitočtu rovném 110% (±5%) jmenovitého napětí. Přičemž účiník může být 

jakýkoliv, který není nižší než stanovený normou. Při této zkoušce je rovněž kontrolována 

omezovací schopnost jističe [2]. 

4.9 Odolnost proti mechanickým rázům 

Jističe musí odolat rázům spojeným s běžným používáním a instalací [2]. 

4.10 Odolnost proti teplu 

Jističe musí být dostatečně odolné proti okolnímu teplu [2].  

4.11 Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni 

Izolační materiály jističe nesmí být náchylné ke vznícení a šíření ohně, pokud v obvodu nastane 

porucha či přetížení a proudovodné části se zahřejí. Tato skutečnost se kontroluje [2]: 

 u částí vyrobených z izolačního materiálu zkouškou 

 u všech ostatních částí vyrobených z izolačního materiálu podle zkušebních sledů, 

nevyžaduje se dodatečná zkouška 
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4.12 Odolnost proti rezavění 

Všechny části vyrobené z železa musí být odolné proti korozi [2]. 

4.13 Výkonové ztráty 

Vlivem průchodu proudu nesmí dojít v přístroji k velkým ztrátám výkonu, tedy musí být 

zajištěná dobrá vodivost všech jeho částí, kterými prochází proud [2]. 

4.14 Elektromagnetická imunita 

Jističe chránící proti nadproudu používané v domácnosti nejsou citlivé na normální 

elektromagnetické záření, proto není vyžadována zkouška k ověření imunity [2]. 

4.15 Elektromagnetická emise 

Emise může vznikat pouze při častém spínání u jističů s nadproudovou ochranou a trvá řádově 

několik milisekund. Jelikož frekvence cyklů spínání jističe je malá, je považována 

elektromagnetická emise jako součást normálního elektromagnetického záření. Není tedy potřebná 

žádná zkouška [2]. 
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5 ZKOUŠKY 
Zkoušky prováděné na jističích můžeme rozdělit na typové a kusové. Typová zkouška se koná 

po vývoji přístroje a jejím úspěšném splnění, dostane výrobce na tento typ výrobku certifikát. 

Kusová zkouška je prováděna na všech přístrojích během jejich výrobního procesu a ověřují jejích 

správnou činnost. Kusová zkouška zahrnuje zkoušky mechanické činnosti, prověření kalibrování 

nadproudových spouští, zkoušky elektrické pevnosti a prověření vzdušných vzdáleností [10]. 

Požadavky uvedené v kapitole 4 se ověřují zkouškami, které jsou rovněž striktně vedeny 

normou ČSN EN 60898-1. Tyto zkoušky jsou podrobněji uvedeny v 9. kapitole příslušné normy. 

5.1 Typové zkoušky a sledy zkoušek 

Typová zkouška jako celek je rozdělena na určité sledy zkoušek. Sledy zkoušek jsou popsány 

v tabulce (Tabulka 2) v příloze. Pro příslušný sled zkoušek norma také předepisuje počet vzorků, 

který se má pro tento sled použít. Tyto vzorky musí být dle normy čisté a nové. Počty vzorků pro 

určité sledy zkoušek jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 4). 

Sled zkoušek Počet vzorků Minimální počet vzorků, které musí 

vyhovět při zkouškách a b 

Počet vzorků pro 

opakované zkoušky c 

A 1 1 - 

B 3 2 3 

C 
C1 3 2e 3 

C2
f 3 2e 3 

D 3 2e 3 

E1 3+4d 2e + 2d, e 3+4d 

E2 3+4d 2e + 2d, e 3+4d 

E3 3 2e 3 

a Celkem mohou být opakovány maximálně dva sledy zkoušek. 
b Má se za to, že vzorek, který nevyhověl při zkoušce, nesplnil požadavky v důsledku vad provedení 

nebo montáže, které nejsou reprezentativní pro návrh. 
c V případě opakovaných zkoušek musí být přijatelné všechny výsledky. 

d Přídavné vzorky v případě jednopólových jističů dimenzovaných na 230/400 V nebo 240/415 V. 

e Všechny vzorky musí splnit požadavky zkoušek podle 9.12.10, 9.12.11.2, 9.12.11.3 a 9.12.11.4, 

podle okolností. 

f Pro tento sled platí „počet jištěných pólů“ místo „počet vzorků“. 

Tabulka 4 Počet vzorků pro úplný postup zkoušky (Převzato z [2]) 

5.2 Podmínky zkoušek 

Jistič musí být umístěn v místnosti s okolní teplotou mezi 20°C a 25°C a musí být namontován 

samostatně. Jistič musí být připevněn na překližkovou desku s matným černým nátěrem o tloušťce 

asi 20 mm. Jistič musí být namontován podle pokynů výrobce a připojen vodiči o příslušném 
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průřezu daném normou. Průřezy pro příslušné jmenovité proudy jističů jsou uvedeny v tabulce 

(Tabulka 5). Kmitočet napájecího napětí musí být jmenovitý odchylkou maximálně ±5%, napětí se 

volí vhodně k dané zkoušce. Při měření je striktně zakázána jakákoliv údržba či manipulace se 

měřeným vzorkem. Připojení pro zkoušky uvedené v 5.8, 5.9, 5.10 a 5.11 je provedeno takto [2]: 

a) Spoje jsou provedeny jednožilovými měděnými kabely s izolací PVC dle IEC 60227. 

b) Zkoušky se provádí jednofázovým proudem. 

c) Každé spojení musí být provedeno vodičem o minimální délce: 

 1 m pro průřezy do 10 mm2 včetně 

 2 m pro průřezy větší než 10 mm2 

Norma definuje i utahovací krouticí momenty, pro připojení vodičů do šroubových svorek. 

Jsou to dvě třetiny hodnot uvedených v tabulce (Tabulka 6) [2]. 

S 

mm2 

Hodnoty jmenovitého proudu In 

A 

1 In ≤ 6 

1,5 6 < In ≤ 13 

2,5 13 < In ≤ 20 

4 20 < In ≤ 25 

6 25 < In ≤ 32 

10 32 < In ≤ 50 

16 50 < In ≤ 63 

25 63 < In ≤ 80 

35 80 < In ≤ 100 

50 100 < In ≤ 125 

Tabulka 5 Průřezy zkušebních vodičů pro daný rozsah jmenovitých proudů (Převzato z [2]) 

5.3 Zkouška nesmazatelnosti značení 

V této zkoušce je testováno značení jističe. Zkoušce nepodléhá značení, které je vryté, vtlačené či 

lisované. Po zkoušce musí být značení čitelné po celou dobu zkoušek. Podrobnější detaily jsou 

uvedeny v kapitole 9.3 v literatuře [2]. 

5.4 Zkouška spolehlivosti šroubů, částí vedoucí proud a spojů 

Kontrolujeme spolehlivost šroubů, tím že vhodným nástrojem je povolujeme a přitahujeme za 

použití definovaných krouticích momentů a přítomnosti připojovacího vodiče. Zkouška je úspěšně 

splněna, pokud zůstaly všechny spoje funkční a není zhoršena jejich vodivost. Detailněji je zkouška 

popsána v kapitole 9.4 literatury [2]. 
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Jmenovitý průměr závitu 

mm 

Krouticí moment 

Nm 

I II III 

do 2,8 včetně 0,2 0,4 0,4 

od 2,8 do 3,0 včetně 0,25 0,5 0,5 

od 3,0 do 3,2 včetně 0,3 0,6 0,6 

od 3,2 do 3,6 včetně 0,4 0,8 0,8 

od 3,6 do 4,1 včetně 0,7 1,2 1,2 

od 4,1 do 4,7 včetně 0,8 1,8 1,8 

od 4,7 do 5,3 včetně 0,8 2,0 2,0 

od 5,3 do 6,0 včetně 1,2 2,5 3,0 

od 6,0 do 8,0 včetně 2,5 3,5 6,0 

od 8,0 do 10,0 včetně - 4,0 10,0 

Sloupec I platí pro šrouby bez hlav, pokud utažený šroub nevyčnívá z otvoru, a pro jiné šrouby, 

které nemohou být utahovány šroubovákem s čepelí širší, než je průměr šroubu. 

Sloupec II platí pro jiné šrouby, které se utahují pomocí šroubováku. 

Sloupec III platí pro šrouby a matice, které se utahují jinými prostředky než šroubovákem.  

Má-li šroub šestihrannou hlavu s drážkou pro utahování šroubovákem a hodnoty ve sloupcích 

II a III se liší, zkouška se provádí dvakrát, přičemž nejprve se přiloží na šestihrannou hlavu 

krouticí moment stanovený ve sloupci III, a potom na jiném vzorku, se přiloží krouticí moment 

stanovený ve sloupci II pomocí šroubováku. Pokud jsou hodnoty ve sloupci II a III stejné, 

provede se pouze zkouška se šroubovákem. 

Tabulka 6 Průměry závitů šroubů a použité krouticí momenty (Převzato z [2] ) 

5.5 Zkouška spolehlivosti svorek pro vnější vodiče 

Tato zkouška ověřuje požadavky uvedené v kapitole 4.1.4. Zkouška se skládá z dílčích 

zkoušek, které prověřují pevnost uchycení vodiče ve svorce. Vodičem je v řádně utažené svorce 

různě manipulováno a nesmí dojít k jeho vysmeknutí. Rovněž nesmí dojít k poškození šroubů, 

které slouží k dotažení svorky, taktéž nesmí být poškozena ani svorka. Podrobněji popsaná zkouška 

včetně tabulek s tažnými silami je uvedeno v kapitole 9.5 normy [2]. 

5.6 Zkouška ochrany před úrazem elektrickým proudem 

Jistič je nainstalován podle pokynů výrobce a připojen vodiči nejmenšího a největšího průřezu 

z tabulky (Tabulka 2). Zkouška je úspěšná, pokud nedojde ke kontaktu mezi živou částí a 

zkušebním prstem. Výkres zkušebního prstu včetně více podrobností ke zkoušce je uvedeno na 

obrázku 9 respektive v kapitole 9.6 v normě [2]. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
26 

5.7 Zkouška dielektrických vlastností a schopnosti bezpečného 

oddělení 

Zkouškou jsou kontrolovány konstrukční požadavky uvedené v kapitole 4.3.  

5.7.1 Odolnost proti vlhkosti 

Jistič je vystaven podmínkám nadměrné vlhkosti až 95% po dobu 48 hodin při teplotě od 20°C 

do 30°C. Jistič je dostatečně odolný, pokud vyhoví následujícím dvěma zkouškám [2]. 

5.7.2 Izolační odpor hlavního obvodu 

Po předchozím vystavení vysoké vlhkosti je potřeba dodržet časový odstup od 30 do 60 minut. 

Po této době můžeme měřit izolační odpor. Ten se měří na rozepnutých svorkách přístroje. Zkouška 

je úspěšná, pokud se izolační odpor pohybuje v mezích stanovených normou. Podrobnější 

podmínky, meze odporu a zapojení je součástí kapitoly 9.7.2 v normě [2]. 

5.7.3 Dielektrická pevnost hlavního obvodu 

Zkouška se provádí na rozepnutých svorkách přístroje pomocí napětí, které je přiloženo na 

svorky přístroje po určitou dobu a je definováno normou. Zpočátku je přikládáno poloviční napětí, 

ale následně je zvýšeno na plnou hodnotu. Přičemž po celou dobu zkoušky nesmí dojít k přeskoku 

nebo průrazu [2]. 

5.7.4 Ověření impulzních výdržných napětí (na vzdušných vzdálenostech a na 

pevné izolaci) a svodového proudu na rozepnutých kontaktech 

První zkouška je prováděna pomocí kladných a záporných impulzů přiváděných generátorem 

na svorky přístroje. Impulzy mají přesně definovanou náběžnou a sestupnou dobu. Při nastavování 

zkušebního napětí musí být brán zřetel i na nadmořskou výšku, ve které je prováděno měření.  

Druhou částí zkoušky je měření svodového proudu na rozepnutých kontaktech měřeného vzorku. 

Tento svodový proud je měřen při napětí, které 1,1 krát větší než jmenovité. Svodový proud nesmí 

být větší než 2 mA. Tvary signálů jejich tolerance a další detaily zkoušky jsou uvedeny v kapitole 

9.7.6 normy [2]. 

5.8 Zkouška oteplení a měření výkonových ztrát 

Ověřují se hodnoty oteplení a ztrát uvedené v kapitole 4.4 respektive 4.13. Nejdříve je potřeba 

změřit teplotu okolí pomocí minimálně dvou teploměrů či termočlánků. Následně se nastaví zdroj 

tak, aby přístrojem protékal jmenovitý proud In. Tento proud protéká po smluvenou dobu, nebo po 

dobu než dosáhne přístroj ustálené teploty. Doba zkoušky se volí podle toho, která doba je delší.  

V průběhu zkoušky nesmí být naměřeno větší oteplení, než je uvedeno v tabulce (Tabulka 3) [2].  

5.8.1 Měření oteplení částí přístroje 

Měření se provádí pomocí termočlánků z jemného drátu, nebo jinými měřicími přístroji se 

stejnou či větší přesností. V měření se snažíme přiblížit co nejvíce měřené části a snažíme se zajistit 

co nejlepší tepelnou vodivost mezi částí a měřicím přístrojem [2]. 
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5.8.2 Výsledné oteplení 

Výsledná hodnota oteplení se určí jako rozdíl naměřené hodnoty teploty příslušné části 

přístroje a teploty okolního vzduchu [2].  

5.8.3 Měření výkonových ztrát 

Přístroj je v této zkoušce zapojen do obvodu, ve kterém protéká jmenovitý proud, při napětí 

minimálně 30 V. Výsledné výkonnostní ztráty musí být nižší, než ukládá norma [2]. 

5.9 28 denní zkouška 

Zkouška obsahuje 28 cyklů. Tyto cykly se skládají z 21 hodin, kdy přístroj vede jmenovitý 

proud při napětí obvodu naprázdno minimálně hodnoty 30 V. A 3 hodin, kdy musí být jistič uložen 

v podmínkách uvedených v kapitole 5.2. Jistič nesmí po dobu zkoušky vypnout. V této zkoušce se 

měří rovněž oteplení, které nesmí být vyšší, než je mezní hodnota udaná normou. Blíže je zkouška 

popsaná v kapitole 9.9 normy [2]. 

5.10 Zkouška vypínací charakteristiky 

Kontroluje se splnění požadavků z kapitoly 4.6.1, 4.6.2 a 4.6.3. 

5.10.1 Zkouška charakteristiky čas-proud 

Tato zkouška kontroluje vypínací charakteristiku pro pět hodnot proudů. Pro proud smluvně 

nevypínací, vypínací, pro 2,55 násobek proudu jmenovitého a pro horní a spodní hranici 

okamžitých vypínacích proudů. Konkrétní hodnoty zkušebních proudů a časů, za které musí jistič 

vypnout, jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 3) v příloze [2].  

5.10.2 Zkouška okamžitého vypnutí a správného otevření kontaktů 

Zkouška má definovaný sled operací a je pro hodnoty proudu nižší, než jsou 3 In pro typ B, 

5 In pro typ C a 10 In pro typ D prováděna pro vhodně zvolené napětí. Pro vyšší proudy je zkoušku 

potřeba provádět při napětí jmenovitém a dodržet rozsah účiníků proudu od 0,95 až 1. S tímto 

proudem je jističem obvod několikrát obvod sepnut a rozepnut. Bližší podmínky, sledy operací a 

časy pro otevření kontaktů jsou uvedeny v kapitole 9.10.2 normy [2]. 

5.10.3 Zkouška vlivu teploty na vypínací charakteristiku 

Zkouška se skládá ze dvou dílčích zkoušek. První probíhá za teploty, která je nižší než 

referenční a druhá za teploty vyšší než je referenční. Při těchto teplotách se změří vypínací 

charakteristika a porovná se s charakteristikou změřenou ve zkoušce uvedené v 5.10.1. Přesné 

teploty jsou definovány normou a jsou uvedeny v kapitole 9.10.4 [2].  

5.11 Zkouška mechanické a elektrické trvanlivosti 

Tato zkouška se zaměřuje na testování mechanické a elektrické trvanlivosti. A je tvořena pouze 

jednou zkouškou. Jističe jsou nainstalovány podle pokynů výrobce. Zkouška probíhá za 

jmenovitého napětí i proudu. S jističem se za těchto podmínek provede určitý počet spínacích 

cyklů. V průběhu zkoušky je provedeno 4000 spínacích cyklů se jmenovitým proudem jističe. 
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Každý cyklus se skládá ze zapnutí a vypnutí jističe. Přičemž na jističi nesmí být vidět nadměrné 

opotřebení a nesmí být snížena ani funkčnost jističe. Zkouška je blíže popsána v kapitole 9.11 

normy [2]. 

5.12 Zkratové zkoušky 

Pomocí této zkoušky otestujeme dodržení podmínek stanovených v kapitole 4.8. 

5.12.1 Všeobecně 

Zkouška se skládá ze zapínání a vypínání přístroje, aby se ověřilo chování jističe pro daný druh 

zkoušky. Zkratové zkoušky jsou rozdělené na určité druhy, tyto druhy jsou uvedeny v tabulce 

(Tabulka 7). V této tabulce jsou uvedeny i typy jističů, které se budou danou zkouškou testovat [2].  

Druh zkoušky Jistič, který má být zkoušen 

Zkouška při snížených 

zkratových proudech 

Všechny jističe 

Zkouška pro ověření 

vhodnosti pro soustavy IT  

Všechny jističe s výjimkou 

těch, které jsou dimenzovány 

na 120 V nebo 120/240 V 

Zkoušky při 1500 A Všechny jističe 

Zkoušky při provozní 

zkratové schopnosti  

Jističe s Icn > 1500 A 

Zkoušky při jmenovité 

zkratové schopnosti  

 

Zkouška při jmenovité 

zapínací a vypínací schopnosti 

na jednom pólu  

Všechny vícepólové jističe 

Tabulka 7 Použitelnost zkratových zkoušek (Převzato z [2]) 

5.12.2 Podmínky a průběh měření zkratů 

Napětí na přístroji nemusí být jmenovité, ale musí být takové, aby na svorkách jističe bylo 

viditelné napětí zotavené. Zotavené napětí je napětí, které se objeví na svorkách po rozepnutí 

obvodu jističem. Hodnota tohoto napětí musí být rovna 110% jmenovitého napětí jističe. Přičemž 

je jistič zapojen v obvodu definovaném normou s příslušnými parametry. Ve zkratových zkouškách 

musíme měřit hodnotu I2t a ta musí být v určitých mezích daných výrobcem. Během zkoušek nesmí 

dojít k ohrožení obsluhy a nesmí dojít k poškození jističe. Sledy, tolerance a doporučené délky 

kabelů, účiníky proudů a další detailnější informace o zkouškách jsou uvedeny v kapitole 9.12 

normy [2]. 

5.12.3 Zkouška při snížených zkratových poměrech 

Tato zkouška je rozdělena pro jisté typy jističů na dvě dílčí zkoušky. První zkouška má přesně 

definovaný sled operací zapnutí a vypnutí a jsou ji podrobeny všechny jističe. Je rovněž definována 

fáze sepnutí pomocného spínače. Tato zkouška probíhá při proudu 500 A nebo 10 násobku 
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jmenovitého proudu In podle toho, která hodnota je vyšší. Druhá zkouška ověřuje pouze jističe se 

jmenovitým napětím 230 V, 240 V a 230/400 V. Na přístrojích o tomto napětí se testuje vhodnost 

jejich použití pro sítě IT. Opět je přesně definován sled operací i fáze sepnutí pomocného spínače.  

Sledy operací obou zkoušek, tolerance a další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole normy 9.12.11.2 

[2]. 

5.12.4 Zkouška při 1500 A 

Touto zkouškou se testují jističe o jmenovité zkratové odolnosti 1500 A. Obvod je spínán 

v jisté fázi napětí podle dané sekvence operací a proudu 1500 A při určitém účiníku. Sled operací 

a další informace potřebné k řádnému vykonání zkoušky jsou uvedeny v normě, v kapitole 

9.12.11.3 [2].  

5.12.5 Zkouška při proudu vyšším jak 1500 A 

V této zkoušce jsou testovány dvě zkratové schopnosti. Jedna je nazvána takzvaná provozní 

zkratová schopnost, která zkouší přístroj k-násobkem jmenovité zkratové odolnosti Icn. Tento 

koeficient záleží na velikosti právě na velikosti jmenovité zkratové odolnosti. Druhá zkouška 

testuje přímo jmenovitou zkratovou schopnost jističe, což je schopnost jističe vypnout tento proud 

v případě zkratu. Poměry k, sled operací a její postup je uveden v kapitole 9.12.11.4 normy [2]. 

a) Zkouška provozní zkratové odolnosti Ics 

V první zkoušce je testována provozní zkratová odolnost. V této zkoušce je nutno použít 3 

vzorky, pro přístroje pro jmenovité napětí 230/400 V je nutno použít přístroje 4. Tyto tři 

respektive čtyři jističe jsou spínány v různé fázi vlny napětí a je sledováno jejich chování během 

zkoušky při určitém sledu operací. Proud, při kterém jsou přístroje spínány je výše zmíněný k-

násobek jmenovité zkratové odolnosti daného vzorku [2]. 

b) Zkouška při jmenovité zkratové schopnosti (Icn) 

Pro tuto zkoušku je rovněž nutno použít 3 přístroje, opět pro přístroje pro jmenovité napětí 

230/400 V je nutno použít přístroje 4. Jističe jsou taktéž spínány v určitém sledu a v dané fázi 

napětí. Ovšem v této zkoušce je jističi spínán proud roven jeho jmenovité zkratové odolnosti Icn. 

Sled operací a další podmínky jsou uvedeny v normě, v kapitole 9.12.11.4.3 [2]. 

5.12.6 Ověření jističů po zkratových zkouškách 

Funkčnost jističů po zkratových zkouškách musí být ověřena. Ověřování se liší v tom, která 

zkouška byla na daném přístroji vykonána. Ověření je dáno sérií zkoušek, které musí přístroj 

úspěšně splnit. Tato série zkoušek a její podmínky jsou uvedeny v 9.12.12 normy [2]. 

5.13 Mechanická namáhání 

Vzorek je podroben zkouškám mechanického namáhání a musí tyto zkoušky úspěšně splnit. 

5.13.1 Mechanické rázy 

Tato zkouška je zkouškou západkových systému zkoušeného přístroje. Testovaný vzorek je 

podroben mechanickým nárazům pomocí zdroje těchto nárazů. Zkouška se provádí na zapnutém 
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jističi, který není připojen k elektrickému zdroji. Po dobu zkoušky nesmí jistič vypnout. 

Požadavky na zkušební přístroj a přesný postup zkoušky je uveden v normě, v kapitole 9.13.1 [2]. 

5.13.2 Odolnost proti mechanickým nárazům a rázům 

Jističe jsou v této zkoušce podrobeny úderům pomocí přístroje. Přístrojem je působeno na 

vzorek určitou silou danou normou. Jistič je testován údery na místa určená normou. Po zkoušce 

nesmí být na jističi patrno žádné poškození znemožňující jeho další použití. Počty úderů, umístění 

úderů, jejich síla a parametry úderného prvku jsou uvedeny v kapitole 9.13.2 normy [2]. 

5.14 Zkouška odolnosti proti teplu 

Tato zkouška je provedena v ohřívací komoře při určité teplotě. Po dobu této zkoušky nesmí 

dojít k deformaci vzorku natolik, že by došlo k odkrytí a následnému možnému dotyku živých 

částí, které nejsou za normálních podmínek přístupné. Značení výrobku po této zkoušce musí zůstat 

čitelné. Teploty a další podmínky jsou uvedeny v normě a to konkrétně v její kapitole 9.14 [2]. 

5.15 Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni 

Tato odolnost je zkoušena pomocí žhavé smyčky. Žhavá smyčka je přikládána na určitá místa 

přístroje danou silou. Přístroj vyhovuje pokud, není přítomen žádný plamen, ani žádné přetrvávající 

žhnutí vzorku. Nebo pokud žhnutí či plameny odezní do 30 s po zrušení kontaktu smyčky 

s povrchem. Další podmínky zkoušky jsou uvedeny v kapitole 9.15 příslušné normy [2]. 

5.16 Zkouška proti rezavění 

Plochy testované touto zkouškou jsou nejprve odmaštěny odmašťovačem a následně ponořeny 

do roztoku chloridu amonného. Po usušení vzorku je přístroj vložen do ohřívací komory o určité 

teplotě. Zkouška je brána jako úspěšně splněná pokud po tomto postupu nejsou přítomné stopy 

rezavění. Doporučené chemikálie pro zkoušku a další podmínky zkoušky jsou uvedeny v kapitole 

normy 9.16 [2]. 
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6 TESTOVANÝ SPÍNACÍ PŘÍSTROJ 

6.1 Obecně 

Přístroj, který bude podroben vybraným zkouškám zařazených v typové zkoušce, je jistič. 

Princip tohoto přístroje, rozdělení a značení těchto přístrojů je uvedeno v kapitole číslo 3. 

Konkrétně byl vybrán jednofázový jistič LPN-63B-1 výrobce OEZ. Důvodem tohoto výběru bylo, 

že jističe tohoto výrobce jsou v praxi hojně používány a touto zkouškou bude ověřena jejich kvalita. 

Dalším důvodem bylo, že všechny podklady pro tento přístroj jsou snadno dostupné na stránkách 

výrobce. Po konzultaci s vedoucím práce byl zvolen jistič o nejvyšším jmenovitém proudu 

příslušného typu LPN tedy 63A. 

6.2 Parametry přístroje 

V této podkapitole jsou uvedeny přehledně parametry testovaného spínacího přístroje 

LPN – 63B – 1 ve formě tabulky níže (Tabulka 8). 

Vypínací charakteristika B 

Jmenovitý proud 63 A 

Jmenovité pracovní napětí AC 230 V/400 V 

Jmenovité pracovní napětí DC 60 V/ 220 V 

Jmenovitý kmitočet 40 ÷ 60 Hz 

Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V AC 10 kA 

Krytí IP 20 

Počet pólů 1 

Vodič tuhý max. 25 mm2 

Vodič ohebný max. 16 mm2 

Teplota okolí min. -30 °C 

Teplota okolí max. 55 °C 

Tabulka 8 Tabulka parametrů jističe LPN-63B-1 (Převzato z [6]) 

Jistič je schopen ochránit pouze jednofázový obvod. Není vybaven nulovým pólem a spíná 

pouze fázový vodič daného obvodu. Jmenovitý proud přístroje je vysoký a to omezuje jeho 

použitelnost v praxi. Tento typ jističe by mohl být použit v obvodu, kde se počítá se současným 

během většího počtu jednofázových strojů či zařízení. Jeho rozsah pracovních teplot je dostatečný 

pro použití v našich podmínkách. 
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7 PROVEDENÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH ZKOUŠEK 
Vzhledem k finančním nárokům na typovou zkoušku nebudou na jističi provedeny všechny 

dílčí zkoušky spadající do typové zkoušky. Na provedené zkoušky se nebudou používat nové 

přístroje, jak udává norma, ale zkouška bude provedena na malé skupině jističů typu OEZ LPN. 

Nejprve budou proto provedeny zkoušky, které nevedou k destrukci zkoušeného přístroje. Při 

těchto zkouškách bude snaha o dodržení všech podmínek stanovených pro typovou zkoušku, 

v rozsahu jakém vybavení laboratoře dovolí. Měření vybraných zkoušek je zaznamenáno níže.  

7.1 Provedení sledu zkoušek D0 – Vypínací charakteristika 

V tomto měření bude zkoušeno dodržení splnění požadavků uvedených v kapitole 4.6.1, 4.6.2 

a 4.6.3. Měřený přístroj je typu B, od tohoto se odvíjí i další podmínky měření. Tato zkouška je 

časově náročná, a proto byla rozdělena na 4 měření.  

Jistič byl připojen pomocí vodičů o průřezu 16 mm2
 délky 2 m na obou stranách jističe. Jistič 

byl v této zkoušce umístěn na DIN liště, která byla umístěna na šedé laminátové desce. Délka je 

daná normou pro vodiče průřezů větších než 10 mm2
 viz kapitola 5.2. Norma stanovuje pro tuto 

zkoušku umístění na překližkové desce s černým nátěrem. Nicméně tato skutečnost by neměla nijak 

vážně ovlivnit měření a výsledky považujeme přesto jako validní. Přívodní vodiče byly dotaženy 

pomocí momentového šroubováku. Hodnota momentu použita na dotažení šroubů byla stanovena 

normou Mutahovací= 1,5 Nm [2]. 

7.1.1 Postup zkoušky 

V prvním měření bylo nutno přepočítat jmenovitý proud jističe, jelikož jmenovité hodnoty 

těchto proudů jsou udávány pro teplotu 30°C [7]. Teplota v laboratoři byla 18,8°C. Výrobce udává 

proudy s korekcí pro 20°C a 10°C, byla tudíž nutná lineární aproximace mezi těmito dvěma 

hodnotami. Nový jmenovitý proud při této teplotě byl vypočten 66,65 A. Proudy po korekci dle 

teploty jsou vedeny na obrázku (Obrázek 1) v příloze této práce. Jako zdroj proudu byl použit 

proudový transformátor. Pro odečet proudu byl použit digitální multimetr s připojenou proudovou 

sondou. 

Byl nastaven pomocí zdroje proudu 1,13 násobek tohoto nového proudu, tedy 75,3 A. Hodnotu 

nastaveného proudu bylo nutné v určitých intervalech kontrolovat a dorovnávat, jelikož po zahřátí 

přívodních kabelů a jističe hodnota proudu klesla. Zdrojem nebylo možné nastavit naprosto 

přesnou hodnotu tohoto proudu. Proud byl v tomto i v každém dalším měření udržován s odchylkou 

±1 A od vypočítaného proudu. Tento proud protékal 1 hodinu. Během této doby nedošlo k vypnutí 

zkoušeného vzorku. 

Po uplynutí 1 hodiny od začátku minulého měření byl proud plynule zvyšován po dobu zhruba 

5 sekund na hodnotu 1,45 korigovaného jmenovitého proudu 66,65 A. Výsledná hodnota tohoto 

proudu byla 96,64 A. Tento proud měl být vypnut do jedné hodiny [2]. Jistič vybavil v čase 10 

sekund po nastavení požadovaného proudu.  

Ihned po skončení předchozího měření byl v rychlosti nastaven 2,55 násobek korigovaného 

jmenovitého proudu, čili 169,96 A. Následně byl přístroj vypnut a ponechán ve vypnutém stavu po 
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dobu 1 hodiny. Po této době byl pouze zapnut přístroj. Dle normy měl jistič vypnout v rozmezí dob 

od 1 až 120 sekund [2]. Testovaný přístroj vybavil nastavený proud v čase t= 15,66 s od zapnutí.  

Opět okamžitě po předchozím měření byl urychleně nastaven 3 násobek korigovaného 

jmenovitého proudu. Hodnota tohoto proudu byla 199,95 A. Jistič byl znovu vypnut, aby došlo 

k vychladnutí přístroje a následné měření probíhalo v jiný den. V tento den byla teplota v laboratoři 

o 0,4 °C nižší, ale jmenovitý proud byl ponechán stejný. Jistič měl nastavený proud automaticky 

vypnout v rozmezí od 0,1 do 90 sekund od zapnutí jističe [2]. Zkoušený vzorek vypnul v čase 11 

sekund od sepnutí.  

V dalším měření bylo potřeba měřit již při jmenovitém napětí jističe. Proud už se teplotně 

nekoriguje a rovná se 5 násobku proudu jmenovitého tedy 315 A. Nicméně z důvodu vytíženosti 

laboratoří zkratovny byla zvolena metoda měření při sníženém napětí s použitím stejného zdroje 

jako v předchozích měřeních. Čas vybavení se měl dle normy pohybovat v řádu milisekund, a proto 

byl pro odečet vypínací doby použit osciloskop. Jistič vybavil tento proud v čase t= 10,8 ms. 

Přičemž dle normy měl jistič vybavit do 0,1 sekund [2]. 

7.1.2 Naměřené hodnoty 

Zkouška Nastavený proud Počáteční 

stav 

Meze  Požadovaný 

výsledek 

Naměřený 

výsledek 

a 1,13·In= 75,3 A Studený t ≤ 1 hod Žádné vypnutí Žádné vypnutí 

b 1,45·In= 96,64 A Okamžitě po 

zkoušce a 

t < 1 hod Vypnutí Vypnutí v čase 

t= 10 s 

c 2,55·In= 169,96 A Studený 1 s < t < 120 s Vypnutí Vypnutí v čase 

t= 15,66 s 

d 3·In= 199,95 A Studený 0,1 s < t < 90 s Vypnutí Vypnutí v čase 

t= 11 s 

e 5·In= 315 A Studený t < 0,1 s Vypnutí Vypnutí v čase 

t= 10,8 ms 

Tabulka 9 Tabulka naměřených hodnot pro vypínací charakteristiku jističe LPN-63B-1 

 1. měření 2. měření 3. měření 

Teplota 18,8 °C 18,4 °C 19,4 °C 

Atmosférický tlak 973 kPa 983 kPa 987 kPa 

Vlhkost 40 % 37,3 % 42,3 % 

Tabulka 10 Atmosférické podmínky při měření sledu zkoušek D0 
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7.1.3 Seznam použitých přístrojů 

Přístroj Výrobní číslo Poznámka 

Proudový transformátor KPB Intra 

CTR 2 

100112 230V/16A/2V/1600A 

0,72/3 kV; P = 3600 W 

Proudová sonda – Rogowského 

cívka Chauvin Arnoux A050 

 Převod 10 mV/A 

Multimetr Hexagon 340 A 122180537 Ve funkci voltmetru 

Stopky DAS 93/12  

Osciloskop Tektronix TPS 2014B C010968  

Tabulka 11 Seznam použitých přístrojů pro měření sledu D0 

7.2 Provedení části sledu zkoušek B – Oteplení 

V kapitole 4.4 jsou normou stanovené požadavky, které musí jistič splnit. Touto zkouškou 

uvedenou v kapitole 5.8 kontrolujeme, zda výrobce tyto požadavky zohlednil v návrhu jističe. 

Zkouška bude provedena pouze jedním měřením. Jistič je připojen stejnými vodiči jako v předchozí 

zkoušce, které jsou dotaženy stejným momentem Mutahovací = 1,5 Nm. Umístění a montáž jističe 

zůstaly rovněž stejné. Oteplení částí jističe se musí pohybovat do hodnot oteplení uvedených v 

tabulce (Tabulka 3) [2]. 

7.2.1 Postup zkoušky 

Nejprve bylo potřeba rozmístit a připojit termočlánky. Dva termočlánky byly použity na 

měření teploty okolí ve vzdálenosti 1 metr od jističe po obou jeho stranách v horizontální rovině. 

Termočlánky byly umístěny ve výšce rovné polovině výšky samotného jističe [2]. Další 

termočlánek byl vyveden na horní svorku jističe. Poslední termočlánek byl připojen na spodní 

svorku přístroje. Všechny čtyři termočlánky byly připojeny do měřící ústředny, s možností přímého 

odečítání teploty ϑ.  

Jako zdroj proudu byl opět použit transformátor proudu, stejný jako v měření vypínací 

charakteristiky. Při měření oteplení nepřepočítáváme jmenovitý proud jističe podle okolní teploty, 

jelikož neměříme charakteristiku, ale pouze oteplení. Pro odečítání hodnoty proudu jsme použili 

podobně, jako ve sledu D0 proudovou sondu, jejíž výstupní svorky byly vyvedeny na multimetr ve 

funkci voltmetru. Pomocí zdroje jsme nastavili jmenovitý proud jističe tedy In = 63 A. 

Po oteplení přístroje a přívodních kabelů nastal opět problém s přesným nastavením proudu na 

zdroji a nebylo možno nastavit přesně hodnotu proudu 63 A. Jelikož při pootočení regulačním 

knoflíkem na nižší závit transformátoru, měl výstupní proud hodnotu nižší než 63 A. Proto byl 

nastaven proud 63,8 A, který byl udržován až do konce měření konstantní. 

Po uplynutí téměř dvou hodin od připojení proudu se ustálila hodnota oteplení. Norma definuje 

ustálenou hodnotu oteplení jako stav, při kterém se hodnota oteplení nemění více jak o 1 K/h [2]. 

Proto byla odečtena z měřící stanice teplota okolí i teplota svorek přístroje. Pomocí dotykového 
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teploměru byla změřena teplota ovládací páčky, čelní plochy jističe a plochy, která je v přímém 

kontaktu s montážním povrchem. 

7.2.2 Naměřené hodnoty 

Místo měření ϑ [°C] ΔT [K] 
Oteplení povolené 

normou 

Okolí 1 22 - - 

Okolí 2 22,1 - - 

Horní svorka 70,6 48,55 
60 K 

Dolní svorka 61,6 39,55 

Ovládací páčka 27,4 5,35 
40 K 

Čelní plocha jističe 27,9 5,85 

Plocha, přímém kontaktu s montážním povrchem 38,9 16,85 60 K 

Tabulka 12 Naměřené hodnoty teplot a oteplení v oteplovací zkoušce 

Teplota 22,1 °C 

Atmosférický tlak 981 kPa 

Vlhkost 26 % 

Tabulka 13 Atmosférické podmínky při měření části sledu B 

Příklad výpočtu tabulky 12: 

1. Výpočet průměrné teploty okolí ze dvou teplot okolí měřených termočlánky. 

𝜗𝑜𝑘𝑜𝑙í,𝑝 =
𝜗𝑜𝑘𝑜𝑙í,1 + 𝜗𝑜𝑘𝑜𝑙í,2

2
=

22 + 22,1

2
= 22,05 °𝐶 

2. Výpočet oteplení pro třetí řádek v tabulce 12: 

∆𝜗 = 𝜗ℎ𝑜𝑟𝑛í 𝑠𝑣𝑜𝑟𝑘𝑦 − 𝜗𝑜𝑘𝑜𝑙í,𝑝 = 70,6 − 22,05 = 48,55 °𝐶 

∆𝜗 ≈ ∆𝑇 = 48,55 𝐾 
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7.2.3 Seznam použitých přístrojů 

Přístroj Výrobní číslo Poznámka 

Proudový transformátor KPB Intra 

CTR 2 
100112 

230V/16A/2V/1600A 0,72/3 kV; 

P = 3600 W 

Proudová sonda – Rogowského 

cívka Chauvin Arnoux A050 
 

Převod 10 mV/A 

Multimetr Hexagon 340 A 122180537 Ve funkci voltmetru 

Měřící ústředna Ahlborn Almemo 

MA 5690-2 
A12110213 

 

Termočlánky Ahlborn ZA 9000-

FS3 Norm E4 
 

Byly použity 4 články tohoto typu 

Dotykový teploměr Ahlborn 

242012 
H14090098 

 

Tabulka 14 Seznam použitých přístrojů pro měření části sledu B 

7.3 Provedení části sledu zkoušek B – Dielektrické vlastnosti 

V kapitole 5.7 je tato zkouška stručně popsána. Zkouška ověřuje dodržení vzdušných 

vzdáleností a povrchových cest [2]. Vzdálenosti jsou uvedeny v příloze v tabulce (Tabulka 1). 

Správné ověření dielektrických vlastností se provádí dvěma zkouškami. První zkouškou je 

odolnost proti vlhkosti a druhou je samotné měření dielektrické pevnosti obvodů [2]. 

Pro tuto zkoušku byl jistič umístěn pouze na DIN liště, která byla volně umístěna na stole. 

V této zkoušce nebylo potřeba použití přívodních vodičů, jelikož zkušební napětí bylo přímo 

přiloženo pomocí vodičů zdroje na zkoušené části. Kvůli ztrátě původního jističe OEZ LPN-63B-

1 bylo nutno použít jiný přístroj. Byl použit jistič OEZ LPN-2B-1. Vzhledem k tomu, že jistič je 

z řady LPN a toho, že se měří na rozepnutých kontaktech, nedojde k ovlivnění měření. Zkouška 

dielektrických vlastností byla výrazně zjednodušena, jelikož nebylo možno provést první část 

zkoušky vlhkostí, a byla tedy tato část vynechána. Jistič rovněž neobsahuje žádné pomocné či řídící 

obvody, a proto se zkouška dielektrických vlastností zúžila na měření dielektrické pevnosti 

hlavního obvodu. 

Vzhledem k typu jističe, který je jednopólový a bez řídících či pomocných obvodů, přišly 

v úvahu dle normy dvě možné kombinace měřících míst. A to přiložením zkušebního napětí [2]: 

 Na svorky, určené pro připojení přívodních vodičů, přičemž je přístroj ve vypnuté 

poloze. Tedy hlavní kontakty jsou rozpojeny. 

 Na jednu z hlavních svorek, při spojených kontaktech přístroje a kostru. Kostra je 

v tomto případě vodivě spojena s kovovou fólií, kterou je jistič obalen. 
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Norma stanovuje zkušební napětí pro zkoušky prováděné na těchto částech s parametry [2]: 

 Tvar musí být sinusový s frekvencí v rozmezí 45 Hz až 60 Hz. 

 Napětí 2000 V. 

Norma také stanovuje, že zkušební zdroj musí dodávat zkratový proud o hodnotě minimálně 

I= 2 A. A také, že nejprve se přiloží poloviční zkušební napětí a napětí se následně během 5 sekund 

zvyšuje na plnou hodnotu [2]. 

Obě zkoušky jsou úspěšné, nedojde-li k přeskoku mezi rozpojenými kontakty přístroje [2]. 

7.3.1 Postup zkoušky 

V prvním měření nebylo potřeba jistič žádným způsobem připravit. Nutné bylo pouze 

nastavit zkušební přístroj. Na zdroji bylo nastaveno napětí 2000 V, tedy napětí dané pro tuto 

zkoušku normou, ale bylo nastaveno, že zdroj má této hodnoty dosáhnout s nárůstem po rampě 

trvající 5 sekund. Tímto byla zaručena podmínka normy. Pro samotné měření bylo nutno 

z důvodu vysokého napětí a bezpečnosti obsluhy při držení zkušebních hrotů použít dielektrické 

rukavice [2]. 

Ve druhém měření byly části jističe, které jsou po namontování dle výrobce přístupné, 

obaleny kovovou fólií. Před obalením přístroje folií byl jistič uveden do zapnuté polohy. Ze 

stránek výrobce jističe bylo možno stáhnout bokorys přístroje, do kterého bylo následně 

zakresleno umístění fólie a tato oblast je zvýrazněna vyšrafovanou oblastí. Bokorys přístroje 

včetně zakreslené fólie je zobrazen na obrázku (Obrázek 7-1).  

 

Obrázek 7-1 Jistič obalený folií, pro zkoušku dielektrických vlastností (Upraveno z [11]) 

Tato kovová fólie byla následně spojena vodičem s DIN lištou. A opět bylo přiloženo napětí o 

stejných parametrech jako v první zkoušce. Při této zkoušce muselo být rovněž jako ochranného 

prvku použito dielektrických rukavic.  

Výsledky z obou měření jsou zobrazeny níže. 
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7.3.2 Naměřené hodnoty 

Číslo měření Přeskok či průraz mezi kontakty Svodový proud 

První měření (svorka – svorka) Nedošlo k průrazu ani přeskoku 0 mA 

Druhé měření (svorka – kostra) Nedošlo k průrazu ani přeskoku 0 mA 

Tabulka 15 Naměřené výsledky zkoušky dielektrických vlastností 

Teplota 21,1 °C 

Atmosférický tlak 981 kPa 

Vlhkost 35 % 

Tabulka 16 Atmosférické podmínky při zkoušce dielektrických vlastností 

7.3.3 Seznam použitých přístrojů 

Přístroj Výrobní číslo Poznámka 

Zdroj testovacího VN Sefelec Premier 2705 L887114  

Tabulka 17 Tabulka použitých přístrojů při zkoušce dielektrických vlastností 

7.4 Provedení části sledu zkoušek B – Ověření impulzních výdržných 

napětí  

Tato zkouška není uvedena ve sledech zkoušek, jelikož je součástí zkoušky dielektrických 

vlastností. Je stručně popsána v kapitole 5.7.4, podrobněji v kapitole 9.7.6 normy [2].  

Zkouška byla provedena z důvodu složitosti převozu zdroje vysokého napětí, na ústavu 

elektroenergetiky. Zkouška byla provedena v laboratoři k této zkoušce vhodné pod vedením doc. 

Ing. Jiřího Drápely, Ph.D. Zkouška byla provedena na přístroji OEZ LPN-6C-1, z důvodu ztráty 

původního jističe OEZ LPN-63B-1 i jističe použitého při předchozí zkoušce OEZ LPN-2B-1. 

Pro tuto zkoušku byl jistič namontován na DIN liště přišroubované na laminátovou desku 

s hnědým nátěrem, která společně s konstrukcí rovněž z laminátu tvořila stojan. Přístroj byl 

připojen ke zdroji vysokého napětí vodiči o průřezu 2,5 mm2. Norma pro tuto zkoušku přímo 

neukládá, jak má být přístroj upevněn ani jakými vodiči připojen. V laboratoři byly k dispozici tyto 

přípravky vhodné pro tuto zkoušku, a proto byly použity. 

Měření spočívá v přivedení 3 kladných a 3 záporných impulzů na rozepnuté kontakty přístroje 

o jmenovité hodnotě 6 kV. Tato hodnota je korigována s ohledem na atmosférický tlak a 

nadmořskou výšku laboratoře, ve které se zkouška koná. Přesnou nadmořskou výšku nebylo 

potřeba zjišťovat, jelikož norma umožňuje toleranci ±5% vrcholové hodnoty, což je dostatečně 

velká tolerance. Proto byla na zdroji nastavena hodnota napětí 6 kV. Korekce je uvedena v tabulce 

(Tabulka 18). Tyto pulzy jsou standardizovány normou IEC 60060-1. Tento impulz představuje 

vlnu napětí vyvolanou úderem blesku. Tvar zkušební vlny napětí je uveden na obrázku (Obrázek 

7-2) [2]. 

Při této zkoušce byly provedeny po konzultaci 3 měření. Nejprve bylo potřeba ověřit správné 

nastavení zdroje vysokého napětí, a zda se nevyskytuje v zapojeném obvodu chyba. Ověření 
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proběhlo ve dvou zkouškách s nastaveným nižším napětím, než je napětí určené pro tuto zkoušku. 

Posledním měřením už bylo ověřené impulzní výdržné napětí při impulzu určeném pro tuto 

zkoušku a laboratorní podmínky. 

Tolerance impulzů při měření je normou povolena [2]: 

 ±5 % pro vrcholovou hodnotu 

 ±30 % pro dobu čela impulzu 

 ±20 % pro dobu poloviční hodnoty 

Jmenovité 

impulzní 

výdržné napětí 

Zkušební napětí v odpovídající nadmořské výšce 

U1,2/50 AC vrcholová hodnota 

Uimp kV 

kV Hladina moře 200 m 500 m 1 000 m 2 000 m 

4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,0 

Tabulka 18 Zkušební napětí na rozepnutých kontaktech pro ověření vhodnosti pro bezpečné 

odpojení vzhledem ke jmenovitému impulznímu výdržnému napětí jističe a k nadmořské výšce, v 

níž se zkouška provádí (Převzato z [2]) 

7.4.1 Postup měření 

Po upevnění jističe na DIN lištu stojanu, byly k jističi připojeny vodiče. Následně byl stojan 

umístěn na stůl v měřícím prostoru, tento prostor byl z důvodu bezpečnosti ohraničen uzemněnou 

kovovou klecí. Poté byly vodiče upevněné k jističi připojeny k zdroji vysokého napětí. Testovací 

zdroj byl propojen s notebookem, ve kterém byl nainstalován software pro ovládání zdroje. 

Na zdroji bylo pomocí softwaru Test-manager nastaven pomocí bloků přímo sled zkoušky. 

Nastavení měření probíhalo pomocí funkčních bloků, přičemž jeden blok vykonával určitou funkci. 

Pro naše měření bylo potřeba tří bloků. První blok vykonal sled kladných impulzů, druhý blok 

vytvářel časový rozestup mezi kladnými a zápornými impulzy. Třetí blok vykonal sled záporných 

impulzů. 

Obrázek 7-2 Tvar zkušebního signálu při zkoušce ověření impulsních výdržných napětí (Převzato z 

[12]) 
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V prvním měření došlo ke zkoušce obvodu a nastavení zdroje. Tohle měření bylo provedeno 

při sníženém napětí 500 V. Zdroj byl schopen generovat impulzy stejné polarity s 

časovým rozestupem 5 sekund. Při dalším měření bylo zvoleno vyšší napětí, ovšem ještě ne napětí 

předepsané normou. Velikost napětí byla 4000 V a zdroj umožnil generovat pulzy stejné polarity 

s časovým rozestupem 7 sekund. Záznamy z prvního měření jsou uvedeny v tabulkách v příloze 

(Tabulka 4, Tabulka 5), obdobně i záznamy druhého měření (Tabulka 6, Tabulka 7). 

Poslední měření již proběhlo při napětí stanoveném normou. Zdroj v tomto případě umožňoval 

nastavit mezery mezi impulzy stejné polarity na hodnotu 9 sekund. Záznamy tohoto měření jsou 

uvedeny v tabulkách (Tabulka 19, Tabulka 20). 

7.4.2 Záznam měření 

 EMC-Partner AG 
------------------------------------------------------------------------- 

TRANSIENT-20001154   Version: 3.40    Test :  I/O CWG  6kV                                                    

Date :  12.3.2015   Time :  13:14:01 Test Kind:  CWG       2Ohm                                                

------------------------------------------------------------------------ 

PowerON Syncro:   0Deg   PowerOFF Syncro:   0Deg   Current Limiter: 20A  

------------------------------------------------------------------------- 

Surge - Repetition :   9s       Trigger:  auto       Surge Syncro:  off   

Alternating Polarity   :   starting positive                                    

Change Ramp value after:     3 pulse(s)                                    

------------------------------------------------------------------------- 

        Nbr.  Nominal    Syncro   V-peak    I-peak                                

========================================================================  

        1. Coupling SURGE to: L-N                                           

1   +6000V             +5921V    + 118A                                        

2   +6000V             +5905V    + 117A                                    

3   +6000V             +5921V    + 117A                           

    Test Result :  Test completed                                        

Tabulka 19 Záznam měření z prvního funkčního bloku z programu Test-manager - napětí 6kV 

EMC-Partner AG 

------------------------------------------------------------------------- 

TRANSIENT-20001154   Version: 3.40    Test :  I/O CWG  6kV                                                          

Date :  12.3.2015   Time :  13:14:55    Test Kind:  CWG       2Ohm                                                    

------------------------------------------------------------------------ 

PowerON Syncro:   0Deg   PowerOFF Syncro:   0Deg   Current Limiter: 20A     

-------------------------------------------------------------------------  

Surge - Repetition :   9s       Trigger:  auto       Surge Syncro:  off     

Alternating Polarity   :   starting negative                                  

Change Ramp value after:     3 pulse(s)                                      

------------------------------------------------------------------------ 

        Nbr.  Nominal    Syncro   V-peak    I-peak                                   

======================================================================== 

        1. Coupling SURGE to: L-N                                             

1   -6000V             -5983V    - 100A                                       

2   -6000V             -5976V    - 100A                                       

3   -6000V             -5970V    - 100A                              

      Test Result :  Test completed                                           

Tabulka 20 Záznam měření z třetího funkčního bloku z programu Test-manager - napětí 6 kV 
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7.4.3 Seznam použitých přístrojů 

Tabulka 21 Seznam použitých přístrojů při zkoušce impulsních výdržných napětí 

7.5 Provedení části sledu zkoušek E2 – Zkouška při jmenovité 

zkratové odolnosti Icn 

Zkouška je podrobně popsána a definována v kapitole 9.12.11.4.3 normy [2]. V této zkoušce 

bude ověřena schopnost jističe vypínat, ale i zapínat proudy rovné jeho jmenovité zkratové 

odolnosti [2]. 

Zapojení zkušebního obvodu je uvedeno na obrázku (Obrázek 7-3). Tento zkušební obvod je 

kalibrován dle kapitol 9.12.7.1 a 9.12.7.2., které stanovují, že spojky G, uvedené na obrázku, musí 

být zapojeny v poloze stanovené na obrázku. A dále, že po kalibraci obvodu jsou impedance 

Z zařazeny na straně napájení [2].  

Přístroj byl připevněn na DIN lištu umístěnou na zkratové stolici v laboratoři. Jistič byl 

připojen vodiči o průřezu 16 mm2, vodiče ve svorkách přístroje byly utaženy momentem Mutahovací 

= 1,5 Nm. Norma ukládá, že celková délka připojovacích vodičů musí být 0,75m. V tomto případě 

z důvodu umístění DIN lišty na zkratové stolici vůči přípojnicím nebylo možno této podmínce 

vyhovět [2]. 

Napětí se přikládá 110% jmenovitého napětí jističe, v našem případě je jmenovité napětí 230 V 

[2]. 

Tolerance přiloženého napětí a dalších parametrů je [2]: 

 Proud  %0
+5  

 Napětí  %−5
0  

 Kmitočet ±5% 

 Tolerance synchronizace sepnutí tyristorového spínače ±5% 

Přístroj Výrobní číslo Poznámka 

Testovací generátor VN napětí EMC-Partner AG 

Switzerland Transient 2006 
1154 

 

Software Test-Manager   

Obrázek 7-3 Schéma zapojení obvodu při zkoušce jmenovité zkratové odolnosti (Převzato z [2]) 
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Parametry obvodu musely nabývat hodnot [2]: 

 Napětí 𝑈 = 253−12,65
0  𝑉 

 Proud 𝐼 = 100000
+500  𝐴 

 Kmitočet 𝑓 = (50 ± 5)𝐻𝑧 

 Účiník obvodu cos φ v rozmezí 0,45÷0,5 

Zkouška by měla být provedena pro 3 nové vzorky. K této zkoušce byl dostupný pouze jeden 

jistič, a proto bude zkouška značně zjednodušena. K této zkoušce byl použit jistič o jmenovitém 

proudu 6 A typu C se jmenovitou zkratovou odolností Icn= 10 kA. Zotavené napětí je potřeba 

udržovat na svorkách měřeného přístroje po vyhasnutí oblouku po dobu t= 0,1 s [2]. 

Po vlastní zkratové zkoušce musí následovně dojít k ověření funkčnosti jističe po zkoušce při 

jmenovité zkratové odolnosti. Tato zkouška se skládá ze třech měření [2]: 

1) Měření svodového proudu na rozepnutých kontaktech 

2) Zkoušce dielektrické pevnosti při napětí 900 V 

3) Kromě těchto dvou měření musí jistič vypnout 2,8 násobek jmenovitého proudu v čase od 

0,1 s do 60 s. 

Tyto zkoušky musí být provedeny od 2 do 24 hodin po provedení zkratové zkoušky [2]. 

7.5.1 Postup měření 

Zkouška má daný sled operací O–t–CO. Kde, O představuje vypnutí, t představuje časový 

interval mezi dvěma po sobě jdoucími zkraty a CO značí zapnutí, po kterém následuje automatické 

vypnutí. Sled operací pro 3 měřené vzorky je uveden v tabulce (Tabulka 22) [2]. 

Operace 
Vzorek 

1 2 3 

1 O (15°) O (45°) O (75°) 

2 CO CO CO 

Tabulka 22 Postup zkoušky pro Icn (Převzato z [2]) 

Jak bylo uvedeno výše, tak nebyly pro zkoušku dostupné 3 vzorky, na kterých by bylo možné 

provést měření. Zkouška byla tedy provedena na jednom vzorku, přičemž operace O byla 

provedena pro bod 15° na přiložené vlně napětí. Zkouška byla značně zjednodušena z toho důvodu, 

že pro zkoušku nebyl dostupný přístroj, který by byl schopný vykonat pohyb ovládací páčkou 

jističe z polohy vypnuto do polohy zapnuto. Nebylo tedy možno provést operaci CO. Tato operace 

byla nahrazena operací O (75°). Záznamy z těchto měření včetně průběhu zotaveného napětí jsou 

uvedeny v příloze. 

Zdroj nebylo potřeba kalibrovat, protože byl dle knihy zkratů již kalibrován. Zdroj byl 

kalibrován na hodnoty: 

 Proud I = 10 kA 

 Napětí U = 245 V 

 cos φ = 0,45÷0,5 
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Na takto cejchovaném obvodu již byla provedena jedna zkouška. Dle knihy zkratů byly 

naměřené parametry obvodu po zkoušce: 

 Proud I = 10,06 kA 

 Účiník cos φ = 0,48 

Po provedení zkratové zkoušky bylo potřeba ještě ověřit funkčnost jističe. Výše uvedené 

ověřovací zkoušky byly provedeny den po měření. Výsledky ověřovacích zkoušek pro provedení 

zkoušky zkratované jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 23). 

7.5.2 Naměřené hodnoty 

Zkouška 
Normou požadované 

hodnoty 
Naměřené hodnoty 

Výsledek ověřovací 

zkoušky 

Svodový proud I < 2 mA I = 0 mA Přístroj vyhověl 

Dielektrická 

pevnost 

Nesmí dojít k přeskoku 

nebo průrazu 

Nedošlo k průrazu, 

I= 0 mA 
Přístroj vyhověl 

Vypnutí proudu 

2,8 In 

Vybavení v čase 

0,1 s < t < 60 s 

Došlo k vybavení 

v čase t= 24,19 s 
Přístroj vyhověl 

Tabulka 23 Naměřené hodnoty ze zkoušek ověření po zkoušce jmenovité zkratové odolnosti 

7.5.3 Seznam použitých přístrojů 

Přístroj Výrobní číslo Poznámka 

Testovací generátor proudu   

Software    

Zdroj testovacího VN Sefelec Premier 2705 L887114  

Proudový transformátor KPB Intra CTR 2 100112 230V/16A/2V/1600A 

0,72/3kV; 

P = 3600 W 

Tabulka 24 Seznam použitých přístrojů při zkoušce jmenovité zkratové odolnosti Icn 
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8 ZÁVĚR 
V této kapitole budou zhodnoceny naměřené výsledky ze sledů zkoušek, které byly provedeny 

v rámci této práce.  

U prvního zkoušeného sledu typové zkoušky D0 nelze s naprostou jistotou určit, zda byly 

spouště nastaveny dostatečně přesně. První čtyři měření byly provedeny, až na drobné úpravy, dle 

požadavků normy a lze je uvažovat jako validní. Avšak při posledním měření z důvodu vytíženosti 

laboratoře a plánované odstávky motorgenerátoru bylo nutno přistoupit k úpravě posledního 

měření. Poslední zkouška nebyla provedena při jmenovitém napětí přístroje, ale při napětí 

sníženém podobně jako v předchozích zkouškách. Nicméně z osciloskopu odečtená vypínací doba 

t= 10,8 ms nabývá pouze zhruba 11% normou dovolené vypínací doby. Lze tedy předpokládat, že 

pokud by došlo ke zkoušce při jmenovitém napětí, přístroj by byl schopen tento proud vybavit 

v čase určeném normou. V této zkoušce se bylo možno dopustit chyb měření spojených 

s nepřesným nastavením proudu, který nebyl konstantní po celou dobu měření. Další chyby měření 

mohly být způsobeny nepřesným měřením času vypnutí, které probíhalo ručně. Tato chyba není 

považovaná za podstatnou, jelikož měřený vzorek vypínal ve spodní polovině rozsahu časů 

stanovených normou. 

Při měření části sledu B, tedy zkoušky oteplení, byla zkouška provedena v celém jejím rozsahu. 

Z naměřených hodnot lze říci, že jistič podmínkám normy vyhověl. Měření mohlo být zatíženo 

chybou spojenou s nepřesným nastavením jmenovitého proudu. Oteplení jednotlivých částí i přes 

tuto skutečnost nepřekročily hodnotu dovolenou normou. 

Při měření další části sledu B, byl jistič podroben zkoušce dielektrických vlastností. Měření 

bylo, dle měřících kombinací deklarovaných normou provést pouze mezi dvěma kombinacemi 

přístupných částí. Tohle měření i měření další byly provedeny na jiném jističi, než byl uveden 

v kapitole 6.2, konkrétně OEZ LPN-2B-1. Nicméně jističe jsou konstrukcí kontaktů i krytů totožné. 

Přístroje se liší pouze nadproudovou spouští, ta ale nebyla zkoušeným předmětem v tomto měření. 

Jistič byl před tímto měřením používán v instalaci, ale i přesto nedošlo k přeskoku či průrazu. 

Dalším měření části sledu B bylo ověření impulzních výdržných napětí. Byly provedeny 3 měření, 

nejprve dvakrát sníženým napětím a nakonec napětím daným normou. Měření byly provedeny na 

jističi OEZ LPN-6C-1. V žádném měření nedošlo k průrazu. V posledním měření při jmenovitém 

napětí daném normou protékal maximální proud mezi kontakty přístroje v kladné polaritě pulzů 

proud hodnoty I= 118 A při napětí U= 5921 V. Ovšem při průrazu dielektrika by proud byl 

několikanásobně vyšší a proto lze konstatovat, že k průrazu nedošlo a zkouška byla tedy úspěšná. 

V této zkoušce mohlo dojít k chybě měření vygenerované pouze samotným měřícím systémem, 

protože hodnoty byly v softwaru nastaveny dle normy. Na svorkách bylo napětí o téměř 

100 V nižší. Rovněž další chyba může nastat při měření proudu a napětí samotným přístrojem. Ze 

záznamů je patrné, že vrcholové hodnoty impulzů byly v toleranci ±5 %. Při tomto měření nebyly 

měřeny tvary impulzů, proto nemůžeme s jistotou říci, že další dvě tolerance byly splněny. Můžeme 

splnění této podmínky předpokládat, protože zdroj zkušebního napětí byl kalibrován. 

Posledním měřeným sledem v této práci bylo měření sledu E2-chování při jmenovité zkratové 

schopnosti.  Zkouška byla zjednodušena z důvodu možnosti použití pouze jednoho přístroje. Jak je 

uvedeno v postupu měření byly provedeny cykly O-t-O místo cyklů O-t-CO, protože nebylo možno 

použít přístroje pro vytažení ovládací páčky přístroje. Při měření CO je jistič zapínán v obvodu, ve 
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kterém je nastaven zkratový proud a jeho zapnutí tedy není nijak synchronizováno s vlnou napětí. 

Lze tedy zjednodušeně provést cyklus O s libovolně nastaveným úhlem sepnutí. Rozdíl je v tom, 

že při zapínání přístroje do obvodu, jímž prochází zkratový proud, vzniká při spínání takzvaný 

elektrický spínací oblouk, který by mohl měření ovlivnit. V příloze jsou uvedeny protokoly 

z měření jmenovité zkratové odolnosti včetně průběhů zotaveného napětí na svorkách přístroje. 

Z průběhů a naměřených hodnot si lze všimnout, že jistič jmenovitý zkratový proud omezil dle 

jeho omezovací charakteristiky, která je popsána v kapitole 3.3.1. Jistič v těchto měřeních omezil 

jmenovitý zkratový proud Icn=10 kA na hodnotu proudu Imax = 1,92 kA v prvním měření, respektive 

Imax= 3,62 kA v měření druhém. Ověřovací zkoušky pro zkratové zkoušce ukázaly, že jistič byl 

stále funkční a všechny zkoušky byly úspěšně splněny. Zkratová zkouška byla tedy úspěšně 

splněna. 

Ze všech provedených sledů zkoušek, či částí sledů zkoušek byly úspěšně splněny všechny. I 

navzdory tomu, že nebyly vždy přesně dodrženy podmínky dané normou a dalo by se říci, že 

v některých případech bylo měření i ztíženo. Například bylo měření ztíženo tím, že byl na zkoušky 

použit již v minulosti použitý jistič. Částečně provedená typová zkouška, která byla dílčím cílem 

této práce, byla tedy úspěšně provedena. 

U všech měření mohly být chyby měření způsobeny i tím, že jistič byl nainstalován na jiném 

než normou stanoveném podkladném materiálu. 
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PŘÍLOHY 

 Minimální 
vzdušné 

vzdálenosti 

mm 

Minimální povrchové cesty e,f 

mm 

 Skupina IIIa h 

(175V≤CTI<400V) d 

Skupina II 

(400V≤CTI<600V) d 

Skupina II 

(600V≤CTI) d 

Jmenovité 

napětí 
V 

Pracovní napětí 

V 

Popis 230/400V  

230 V 

400 V 

>25 

≤50 i 

120 250 400 >25  

≤50 i 

120 250 400 >25  

≤50 i 

120 250 400 

1. Mezi živými 

částmi, které 

nejsou odděleny, 
když jsou hlavní 

kontakty ve 

vypnuté poloze a 

4,0 1,2 2,0 4,0 4,0 0,9 2,0 4,0 4,0 0,6 2,0 4,0 4,0 

2. Mezi živými 
částmi rozdílné 

polarity a 

3,0 1,2 1,5 3,0 4,0 0,9 1,5 3,0 3,0 0,6 1,5 3,0 3,0 

3. Mezi obvody 

napájenými 
z různých zdrojů, 

z nichž jeden je 

PELV nebo SELV 

g 

8,0  3,0 6,0 8,0  3,0 6,0 8,0  3,0 6,0 8,0 

  Jmenovité napětí 

V 

230/400 230 400 

4. Mezi živými 

částmi a: 

 přístupnými 

povrchy 

ovládacích prvků 

 šrouby nebo 

jinými prostředky 

pro upevnění 

krytů, které musí 
být při montáži 

jističe odstraněny 

 povrchem, na 

němž je jistič 
namontován 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 
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Tabulka 1 Minimální vzdušné vzdálenost a povrchové cesty (Převzato z [2]) 

 

 

 šrouby nebo 

jinými prostředky 
pro upevnění 

jističe 

 kovovými kryty 

nebo krabicemi 

 jinými 

přístupnými 

kovovými částmi 

 kovovými rámy 

nesoucími 
zapuštěné jističe 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 
5. Mezi kovovými 

částmi 

mechanismu a: 

 přístupnými 

kovovými částmi 

 šrouby nebo 

jinými prostředky 

pro upevnění 
jističe 

 kovovými rámy 

nesoucími 

zapuštěné jističe 

POZNÁMKA 1 Hodnoty uvedené pro 400 V jsou platné také pro 440 V. 

POZNÁMKA 2 Části dráhy nulového pólu, pokud je použit, jsou považovány za živé části. 

POZNÁMKA 3 Je třeba dbát na zajištění dostatečných vzdušných vzdáleností a povrchových cest mezi 

živými částmi odlišné polarity u jističů např. odnímatelného typu namontovaných blízko sebe.  

a Hodnoty pro pomocné a řídící kontakty jsou uvedeny v příslušné normě. 

b Hodnoty jsou zdvojnásobeny, jestliže vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty mezi živými částmi přístroje a 

kovovým stíněním nebo povrchem, na němž je jistič nemontován, nejsou závislé pouze na konstrukčním 

provedení jističe, takže mohou být zmenšeny, když je jistič namontován v nejnepříznivějších podmínkách *) 

c Včetně kovové fólie v kontaktu s povrchy izolačního materiálu, které jsou přístupné po instalování pro 

obvyklé používání. Fólie je zatlačena do rohů, drážek atd. pomocí přímého bezkloubového zkušebního prstu. 

d Viz IEC 60112. 

e Interpolace je dovolena při stanovení povrchových cest odpovídajícím hodnotám napětí mezilehlým 

vzhledem k hodnotám uvedeným jako pracovní napětí. Stanovení povrchových cest je popsáno v příloze B. 

f Povrchové cesty nemohou být menší než přidružené vzdušné vzdálenosti. 

g Pro pokrytí všech různých napětí včetně ELV v pomocném kontaktu. 

h Pro skupinu materiálů IIIb (100 V ≤ CTI < 175 V) platí hodnoty pro skupinu materiálů IIIa násobené 1,6. 

i Pokud jde o pracovní napětí do 25 V včetně, je možné odkázat na IEC 60664-1. 
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Sled 

zkoušek 

Kapitola nebo 

článek 
Zkouška nebo prohlídka 

A 6 (3.6) 

8.1.1 (4) 

8.1.2 (4.1.1) 

9.3(5.3) 

8.1.3 (4.1.2) 

8.1.6 (4.1.5) 

9.4 (5.4) 

9.5 (5.5) 

9.6 (5.6) 

8.1.3 (4.1.2) 

9.14 (5.14) 

9.15 (5.15) 

9.16(5.16) 

Značení 

Všeobecně 

Mechanismus 

Nesmazatelnost značení 

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (pouze vnější části) 

Nezaměnitelnost 

Spolehlivost šroubů, částí vedoucích proud a spojů 

Spolehlivost šroubových svorek pro vnější vodiče 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (pouze vnitřní části) 

Odolnost proti teplu 

Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni 

Odolnost proti rezavění 

B 9.7 (5.7) 

9.8 (5.8) 

9.9 (5.9) 

Dielektrické vlastnosti 

Oteplení 

28-denní zkouška 

C 

C1 
9.11 (5.11) 

9.12.11.2.1 (5.12.3) 

9.12.12 (5.12.6) 

Mechanická a elektrická trvanlivost 

Vlastnosti při snížených zkratových proudech 

Ověření jističe po zkratových zkouškách 

C2 
9.12.11.2.2 (5.12.3) 

 

9.12.12 (5.12.6) 

Zkratová zkouška pro ověření vhodnosti jističů pro použití 

v soustavách IT 

Ověření jističe po zkratových zkouškách 

D 

D0 9.10 (5.10) Vypínací charakteristika 

D1 9.13 (5.13) 

9.12.11.3 (5.12.4) 

a 

9.12.12 (5.12.6) 

Odolnost proti mechanickým nárazům a rázům 

Chování při zkratu při 1500 A 

 

Ověření jističe po zkratových zkouškách 

E 

E1 9.12.11.4.2 

(bod a) v 5.12.5) 

a 

9.12.12 (5.12.6) 

Provozní zkratová schopnost (Ics) 

 

Ověření jističe po zkratových zkouškách 

E2 9.12.11.4.3 

(bod b) v 5.12.5) 

a 

9.12.12 

Chování při jmenovité zkratové schopnosti (Icn) 

 

Ověření jističe po zkratových zkouškách 

E3 9.12.11.4.4 

(bod c) v 5.12.5) 

a 

9.12.12 (5.12.6) 

Vlastnosti při jmenovité zapínací a vypínací schopnosti (Icn1) 

na jednotlivém pólu vícepólových jističů 

 

Ověření jističe po zkratových zkouškách 
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POZNÁMKA 1 Se souhlasem výrobce mohou být použity stejné vzorky pro více než jeden sled 

zkoušek 

POZNÁMKA 2 Značení uvedené v závorce jsou kapitoly nebo články přečíslované pro tuto 

práci. 

Tabulka 2 Sledy zkoušek (Převzato z [2]) 

 

Zkouška Typ 
Zkušební 

proud 

Počáteční 

stav 

Meze vypínací nebo 

nevypínací doby 

Výsledky, 

kterých má 

být 

dosaženo 

Poznámky 

a B,C,D 1,13 In Studený a t≤ 1 h (pro In  ≤ 63 A) Žádné 

vypnutí 

 

t≤ 2 h (pro In  > 63 A)  

b B,C,D 1,45 In Okamžitě 

po zkoušce 

a 

t< 1 h (pro In  ≤ 63 A) 

t< 2 h (pro In  > 63 A) 

Vypnutí Proud se 

plynule 

zvyšoval 

během 5 s 

c B,C,D 2,55 In Studený a 1 s < t < 60 s 

(pro In ≤ 32 A) 

1 s < t < 120 s 

(pro In > 32 A) 

Vypnutí  

d B 3 In Studený a 0,1 s < t < 45 s (pro In 

≤32 A) 

0,1 s < t < 90 s (pro In 

>32 A) 

Vypnutí Proud ustaven 

sepnutím 

pomocného 

spínače 

C 5 In 0,1 s < t < 15 s (pro In 

≤32 A) 

0,1 s < t < 30 s (pro In 

>32 A) 

D 10 In 0,1 s < t < 4 s b (pro In 

≤32 A) 

0,1 s < t < 8 s (pro In 

>32 A) 

e B 5 In Studený a t < 0,1 s Vypnutí Proud ustaven 

sepnutím 

pomocného 

spínače 

C 10 In 

D 20 In 

POZNÁMKA Další zkouška, vložená mezi c a d, se připravuje pro jističe typu D. 
a Termín „studený“ znamená bez předchozího zatěžování při referenční kalibrační teplotě. 
b Pro In ≤ 10 A se připouští t < 8 s 

Tabulka 3 Pracovní charakteristiky čas-proud (Převzato z [2]) 
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Obrázek 1 Korekce jmenovitých proudů jističů LPN (Převzato z [7]) 
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EMC-Partner AG 

------------------------------------------------------------------------- 

TRANSIENT-20001154   Version: 3.40    Test :  I/O CWG  0,5                                                      

Date :  12.3.2015   Time :  12:55:29Test Kind:  CWG       2Ohm                                                

------------------------------------------------------------------------- 

PowerON Syncro:   0Deg   PowerOFF Syncro:   0Deg   Current Limiter: 20A      

------------------------------------------------------------------------- 

Surge - Repetition :   5s       Trigger:  auto       Surge Syncro:  off  

Alternating Polarity   :   starting positive                              

Change Ramp value after:     3 pulse(s)                                  

------------------------------------------------------------------------- 

        Nbr.  Nominal    Syncro   V-peak    I-peak                               

=========================================================================  

        1. Coupling SURGE to: L-N                                          

1   + 500V             + 477V    +   1A                                   

2   + 500V             + 492V    +   1A                                   

3   + 500V             + 477V    +   1A                          

       Test Result :  Test completed    

Tabulka 4 Záznam měření z prvního funkčního bloku z programu Test-manager pro napětí 500 V 

     

EMC-Partner AG 

------------------------------------------------------------------------- 

TRANSIENT-20001154   Version: 3.40    Test :  I/O CWG  0,5                                                       

Date :  12.3.2015   Time :  12:56:11 Test Kind:  CWG       2Ohm                                                 

------------------------------------------------------------------------- 

PowerON Syncro:   0Deg   PowerOFF Syncro:   0Deg   Current Limiter: 20A  

------------------------------------------------------------------------- 

Surge - Repetition :   5s       Trigger:  auto       Surge Syncro:  off   

Alternating Polarity   :   starting negative                               

Change Ramp value after:     3 pulse(s)                                  

------------------------------------------------------------------------- 

        Nbr.  Nominal    Syncro   V-peak    I-peak                                

=========================================================================  

        1. Coupling SURGE to: L-N                                           

1   - 500V             - 491V    -   2A                                    

2   - 500V             - 483V    -   2A                                    

3   - 500V             - 492V    -   2A                           

       Test Result :  Test completed                                        

Tabulka 5 Záznam měření z prvního funkčního bloku z programu Test-manager pro napětí 500 V 
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EMC-Partner AG 

------------------------------------------------------------------------- 

TRANSIENT-20001154   Version: 3.40    Test :  I/O CWG  4kV                                                      

Date :  12.3.2015   Time :  13:03:25Test Kind:  CWG       2Ohm                                                

------------------------------------------------------------------------- 

PowerON Syncro:   0Deg   PowerOFF Syncro:   0Deg   Current Limiter: 20A   

------------------------------------------------------------------------- 

Surge - Repetition :   7s       Trigger:  auto       Surge Syncro:  off  

Alternating Polarity   :   starting positive                              

Change Ramp value after:     3 pulse(s)                                   

-------------------------------------------------------------------------  

        Nbr.  Nominal    Syncro   V-peak    I-peak                               

========================================================================  

       1. Coupling SURGE to: L-N                                          

1   +4000V             +3930V    +  47A                                   

2   +4000V             +3948V    +  47A                                   

3   +4000V             +3942V    +  47A                          

       Test Result :  Test completed                                       

Tabulka 6 Záznam měření z prvního funkčního bloku z programu Test-manager pro napětí 4000 V 

          

EMC-Partner AG 

------------------------------------------------------------------------- 

TRANSIENT-20001154   Version: 3.40    Test :  I/O CWG  4kV                                                         

Date :  12.3.2015   Time :  13:04:13   Test Kind:  CWG       2Ohm                                                   

-------------------------------------------------------------------------  

PowerON Syncro:   0Deg   PowerOFF Syncro:   0Deg   Current Limiter: 20A    

-------------------------------------------------------------------------  

Surge - Repetition :   7s       Trigger:  auto       Surge Syncro:  off     

Alternating Polarity   :   starting negative                                 

Change Ramp value after:     3 pulse(s)                                    

------------------------------------------------------------------------- 

         Nbr.  Nominal    Syncro   V-peak    I-peak       

========================================================================  

       1. Coupling SURGE to: L-N                                             

1   -4000V             -3993V    -  43A                                      

2   -4000V             -3990V    -  43A                                      

3   -4000V             -3978V    -  43A                             

       Test Result :  Test completed                                          

Tabulka 7 Záznam měření z třetího funkčního bloku z programu Test-manager pro napětí 4000 V 
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Protokol z měření jmenovité zkratové odolnosti prvního cyklu O 

   2015-04-16_S - LPN_6C-T 

 
Označení Test provedl Datum a čas měření Reference cejchu proudu a napětí 

6C-T Knebl Ladislav ::   

Poznámka ke zkoušce:  

 

 
Napětí Proud Frekvence Účiník Typ testu Trigger Zdroj Systém Úhel L1/L2/L3 

245 V 10060 A 50 Hz 0,48 O RUN-OUT GS1 3F-AC 15° 

 

Teplota okolí Vlhkost Rosný bod Tlak 

23 °C 27,3 % 3,2 °C 979 hPa 

 

Vyhodnocené veličiny: 
 I^2.t 

[k(A^2s)] 

I^2.t.a 

[k(A^2s)] 

I^2.t.p 

[k(A^2s)] 

I.max 

[kA] 

U.a.max 

[V] 

Wa 

[kJ] 

t.t 

[ms] 

t.a 

[ms] 

t.p 

[ms] 

U.r 

[V] 

L1 4,84 4,5 0,34 1,92 391,69 1,1 5,98 5,26 0,72 253,98 

 

 

 

Verze softwaru: 1.0.0 
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Protokol z měření jmenovité zkratové odolnosti druhého cyklu O 

     2015-04-16_S - LPN_6C-T 

 
Označení Test provedl Datum a čas měření Reference cejchu proudu a napětí 

6C-T Knebl Ladislav ::   

Poznámka ke zkoušce:  

 

 
Napětí Proud Frekvence Účiník Typ testu Trigger Zdroj Systém Úhel L1/L2/L3 

245 V 10060 A 50 Hz 0,48 O RUN-OUT GS1 3F-AC  

 

Teplota okolí Vlhkost Rosný bod Tlak 

22,9 °C 27,9 % 3,4 °C 978,9 hPa 

 

Vyhodnocené veličiny: 
 I^2.t 

[k(A^2s)] 

I^2.t.a 

[k(A^2s)] 

I^2.t.p 

[k(A^2s)] 

I.max 

[kA] 

U.a.max 

[V] 

Wa 

[kJ] 

t.t 

[ms] 

t.a 

[ms] 

t.p 

[ms] 

U.r 

[V] 

L1 19,97 19,8 0,17 3,62 466,63 2,12 3,52 3,22 0,3 254,05 

 

 

 

Verze softwaru: 1.0.0 

 


