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Nízkonapäťové poistky 
Časť 4: Doplnkové požiadavky na tavné vložky  

určené na istenie polovodičových prvkov 

Zmena A1 

STN 
EN 60269-4/A1 

35 4701 

 
idt IEC 60269-4: YYYY/A1: YYYY 

 

Amendment 

Amendement 

Änderung 

 
 
 
 

Táto zmena A1 STN EN 60269-4: YYYY je slovenskou verziou európskej normy EN 60269-4: YYYY/A1: 
YYYY. Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. STN EN 60269-4: 
YYYY/A1 má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 

This amendment A1 to STN EN 60269-4: YYYY is the Slovak version of the European Standard  
EN 60269-4: YYYY/A1: YYYY. It was translated by Slovak Office of Standards, Metrology  and Testing. 
STN EN 60269-4: YYYY/A1 has the same status as the official versions. 
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Národný predhovor 

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z IEC, © YYYY IEC, ref. č. 
IEC 60269-4: YYYY/A1: YYYY. 

Citované normy 

Prehľad citovaných noriem: 
 

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

IEC 60269-2: YYYY (mod) HD 60269-2: YYYY STN 35 4701-2: YYYY 35 4701 

IEC 60269-3 (mod) HD 60269-3 STN 35 4701-3 35 4701 

Názvy citovaných noriem prevzatých do STN: 

STN 35 4701-2 Nízkonapäťové poistky. Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané kvalifiko-
vanou obsluhou (poistky prevažne na priemyselné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek 
A až I 

STN 35 4701-3 Nízkonapäťové poistky. Časť 3: Doplnkové požiadavky na poistky používané nekvalifiko-
vanou obsluhou (poistky prevažne na domové a podobné použitie). Príklady normalizovaných systémov 
poistiek A až F 

Súvisiace právne predpisy 

Smernica 2006/95/ES z 12. decembra 2006 (OJ L 374 z 27. 12. 2006) o elektrických zariadeniach navrho-
vaných na používanie v určitom napäťovom rozmedzí; 

nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, 
v znení neskorších predpisov. 

Upozornenie na používanie normy 

STN EN 60269-4 z júla YYYY sa môže bez zmeny A1 používať do 20. 6. YYYY. 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: Meno spracovateľa prekladu normy, sídlo 

Technická komisia: označenie a názov  
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EURÓPSKA NORMA  EN 60269-4/A1 
EUROPEAN STANDARD 
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Júl YYYY 

ICS 29.120.50 

 

 

Nízkonapäťové poistky 

Časť 4: Doplnkové požiadavky na tavné vložky  
určené na istenie polovodičových prvkov 

(IEC 60269-4: YYYY/A1: YYYY) 
 

Low-voltage fuses 
Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices 

(IEC 60269-4: YYYY/A1: YYYY) 
 

 
Fusibles basse tension 
Partie 4: Exigences supplémentaires 
concernant les éléments de 
remplacement utilisés pour la protection 
des dispositifs à semiconducteurs 
(CEI 60269-4: YYYY/A1: YYYY) 

 Niederspannungssicherungen 
Teil 4: Zusätzliche Anforderungen an 
Sicherungseinsätze zum Schutz  
von Halbleiter-Bauelementen 
(IEC 60269-4: YYYY/A1: YYYY) 

 

Táto zmena A1 mení európsku normu EN 60269-4: YYYY; CENELEC ju schválil 20. 6. YYYY. Členovia 
CENELEC sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za kto-
rých sa tejto zmene bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy 

Aktualizované zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požia-
danie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CENELEC. 

Táto zmena existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia v akomkoľvek 
inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CENELEC v preklade do národného jazyka a kto-
rá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne 
verzie.  

Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komitéty Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Es-
tónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, 
Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severné-
ho Macedónska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska, 
Talianska a Turecka. 
 
 
 
 
 
 

CENELEC 

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 
European Committee for Electrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 
 

© YYYY CENELEC  Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek 
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CENELEC 

 
Ref. č. EN 60269-4: YYYY/A1: YYYY SK 
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Predhovor 

Text dokumentu 32B/579/CDV, budúceho prvého vydania IEC 60269-4: 2009/A1, pripravený v SC 32B, 
Nízkonapäťové poistky, technickej komisie IEC TC 32, Poistky, bol predložený na paralelné hlasovanie 
IEC-CENELEC a CENELEC ho schválil ako EN 60269-4: 2009/A1: 2012. 

Určili sa nasledujúce termíny: 

–  posledný termín, do ktorého sa musí dokument prevziať na národnej úrovni  
 vydaním identickej národnej normy alebo oznámením  

 
 (dop) 20. 3. YYYY 

–  posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú  
 v rozpore s dokumentom  

 
 (dow) 20. 6. YYYY 

Táto norma obsahuje základné princípy bezpečnosti elektrických zariadení navrhovaných na použitie 
v určitom napäťovom rozmedzí (LVD – 2006/95/ES). 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC [a/alebo CEN] nezodpovedajú za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patento-
vých práv. 

Oznámenie o schválení 

Text medzinárodnej normy IEC 60269-4: YYYY/A1: YYYY schválil CENELEC ako európsku normu bez 
akýchkoľvek modifikácií. 

V oficiálnej verzii, v Literatúre, sa pre indikáciu noriem dopĺňajú tieto poznámky: 

IEC/TR 60269-5 POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako CLC/TR 60269-5.  

IEC 60269-6 POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako EN 60269-6.  
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1.1    Rozsah použitia a predmet normy 

Za poznámku 2 sa dopĺňa:  

POZNÁMKA 3. – IEC 60269-6 (Nízkonapäťové poistky. Časť 6: Doplnkové požiadavky na tavné vložky určené na istenie 
systémov solárnej fotovoltickej energie) je určená na ochranu systému solárnej fotovoltickej energie. 

1.2    Normatívne odkazy 

Odkaz na IEC 60269-3: 2006 Low-voltage fuses – Supplementary requirements for fuses for use by un-
skilled persons (fuses mainly for household and similar applications) – Examples of standardized systems 
of fuses A to F sa nahrádza: 

IEC 60269-3 Low-voltage fuses – Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons 
(fuses mainly for household and similar applications) – Examples of standardized systems of fuses A to 
F. [Nízkonapäťové poistky. Časť 3: Doplnkové požiadavky na poistky používané nekvalifikovanou obslu-
hou (poistky prevažne na domové a podobné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až 
F.] 

Na konci nasledujúceho odkazu sa mení I na J: 

IEC 60269-2: 2006 Low-voltage fuses – Supplementary requirements for fuses for use by authorized per-
sons (fuses mainly for industrial application) – Examples of standardized systems of fuses A to I. [Nízko-
napäťové poistky. Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané kvalifikovanou obsluhou (poistky 
prevažne na priemyselné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až I.] 

5.6.1.3    Vypínacie charakteristiky čas–prúd 

V poslednej vete tohoto článku sa ruší slovo „maximálnemu“. 
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Literatúra 

Do literatúry sa pridávajú nasledujúce nové odkazy: 

IEC/TR 60269-5 Low voltage fuses – Guidance for the application of low-voltage fuses. [Nízkonapäťové 
poistky. Návod na používanie nízkonapäťových poistiek.] 

POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako CLC/TR 60269-5.  

IEC 60269-6 Low-voltage fuses – Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar 
photovoltaic energy systems. [Nízkonapäťové poistky. Časť 6: Doplnkové požiadavky na tavné vložky ur-
čené na istenie systémov solárnej fotovoltickej energie.] 

POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako EN 60269-6.  
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Príloha ZA (normatívna) 
 

Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi 
publikáciami  
 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije posledné vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
platí príslušná EN/HD. 

IEC 60269-2: YYYY a IEC 60269-3: YYYY sa nahrádzajú takto: 

Publikácia  Rok Názov  EN/HD  Rok  
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
 
 

STN EN 60269-4/A1 
Vydal a vytlačil: Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava  
Rok vydania YYYY, strán 12, č. publ. XXXXXX 
Distribúcia: Slovenský ústav technickej normalizácie, 
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 
Cena je určená počtom strán  
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