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Národný predhovor 
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IEC 60300-3-2: 1993 zavedená v STN IEC 60300-3-2 Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na po-
užitie. Oddiel 2: Zber údajov o spoľahlivosti z prevádzky (01 0690) 

IEC/TR 62051: 1999 dosiaľ nezavedená 

IEC/TR 62059-21: 2002 zavedená v STN IEC/TR 62059-21: 2003 Zariadenia na meranie elektrickej ener-
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Predhovor 

1 IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia) je celosvetová organizácia pre normalizáciu združujúca 
všetky národné elektrotechnické komitéty (národné komitéty IEC). Úlohou IEC je podporovať medziná-
rodnú spoluprácu vo všetkých otázkach týkajúcich sa normalizácie v elektrotechnickej a elektronickej 
oblasti. Na tento účel a ako doplnok ďalších činností IEC vydáva medzinárodné normy. Ich príprava je 
zverená technickým komisiám. Každý národný komitét IEC zainteresovaný v predmetnej oblasti sa môže 
zúčastňovať na prípravných prácach. Medzinárodné vládne aj mimovládne organizácie zviazané s prácou 
IEC sa takisto zúčastňujú na tejto príprave. IEC úzko spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre 
normalizáciu (ISO) podľa podmienok stanovených v dohode medzi týmito organizáciami. 

2 Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC týkajúce sa technických otázok spracúvaných technickými 
komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najväčšej možnej 
miere medzinárodnú zhodu v názore na spracúvaný predmet. 

3 Tieto publikované dokumenty majú formu medzinárodných odporúčaní a vydávajú sa vo forme noriem, 
technických špecifikácií, technických správ a pokynov a v tomto zmysle sa prijímajú v národných komité-
toch. 

4 Na podporu medzinárodného zjednotenia IEC vyjadruje želanie, aby všetky národné komitéty prevzali 
text odporúčaní IEC do svojich národných noriem v rozsahu, v akom to dovoľujú národné podmienky. 
Akýkoľvek rozdiel medzi odporúčaním IEC a zodpovedajúcimi národnými normami treba v národnom 
dokumente čo najpresnejšie vyznačiť. 

5 IEC neurčila žiadny postup pri označení schválenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhlásenie 
o zhode predmetu s niektorými jej odporúčaniami. 

6 Je potrebné upozorniť na možnosť, že niektoré z prvkov tejto medzinárodnej normy môžu byť chránené 
patentmi. IEC nebude zodpovedať za určenie niektorého alebo všetkých takýchto patentových nárokov. 
Hlavnou úlohou technických komisií IEC je príprava medzinárodných noriem. Vo výnimočných situáciách 
technická komisia môže navrhnúť publikáciu technickej správy, keď zhromaždila údaje iného druhu, ako 
sú tie, ktoré sa zvyčajne vydávajú ako medzinárodné normy, napr. na nové témy. IEC 62059-11, ktorá je 
technickou správou, pripravila technická komisia IEC/TC 13: Zariadenia na meranie elektrickej energie 
a ovládanie zaťaženia. 
 
Text tejto technickej správy je založený na nasledujúcich dokumentoch: 
 

Informačný návrh Správa o hlasovaní 

13/1197/DTR 13/1209/RVC 

 
Úplné informácie o hlasovaní pri schvaľovaní tejto normy sa môžu nájsť v správe o hlasovaní, ktorá sa 
uvádza v predchádzajúcej tabuľke. 

Táto publikácia bola navrhnutá v súlade s predpismi ISO/IEC, časť 3. 

Tento dokument, ktorý je čisto informatívny, sa nemá považovať za medzinárodnú normu. 

 
 
 
Úvod 

Súčasný svetový prechod od elektromechanických meracích zariadení elektrickej energie k statickým vy-
žaduje použitie posledných výsledkov výskumu spoľahlivosti pre túto novú technológiu merania. To má 
osobitnú dôležitosť, lebo sa predpokladá, že meracie zariadenie bude v použití počas dlhého obdobia bez 
dozoru. Skúsenosti z viac ako storočia vývoja a výroby elektromechanických elektromerov nie sú celkom 
použiteľné na statické elektromery, pretože v obidvoch konštrukciách sa vyskytujú odlišné druhy porúch. 

Z týchto dôvodov bola vytvorená pracovná skupina na výskum použiteľnosti noriem na spoľahlivosť 
statických meracích zariadení elektrickej energie dostupných v súčasnosti. Ďalším dôvodom tohto roz-
hodnutia bola skutočnosť, že postupy používané počas typového overovania a preberacej kontroly nie sú 
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adekvátne na určenie bezporuchovosti statického zariadenia na meranie elektrickej energie počas život-
ných cyklov výrobku od špecifikácie a konštrukcie až po jeho vyradenie z prevádzky. 

Pracovný program obsahuje riadenie spoľahlivosti prostredníctvom zberu údajov a analýzy údajov chybo-
vosti z praxe, skúšania bezporuchovosti, predpovedania chybovosti a softvérových aspektov spoľahli-
vosti.  

Spoľahlivosť ľubovoľného zariadenia je určená takými faktormi, ako sú jeho funkcia, komplexnosť, 
konštrukcia, výrobný proces, kritériá chybovosti, prevádzkové podmienky, uplynulá doba použitia, postu-
py inštalácie a údržby. Niektoré z týchto prvkov riadi výrobca, zatiaľ čo za iné zodpovedá prevádzkovateľ 
a používateľ tohto zariadenia. Z tohto dôvodu nie sú definované žiadne požiadavky na bezporuchovosť 
a dostupnosť; ponecháva sa to na dohodu medzi zúčastnenými stranami.  

 
 
 
1    Platnosť 

Táto časť súboru IEC 62059 pokrýva všeobecné aspekty spoľahlivosti statického meracieho zariadenia 
na meranie elektrickej energie a na ovládanie zaťaženia. Obsahuje informáciu o úlohe rozličných zúčast-
nených strán a metód použiteľných počas celého životného cyklu v riadení spoľahlivosti.  

 
 
 
2    Odkazy na normy 
 
IEC 60050-191: 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Chapter 191: Dependability and 
quality of service [Medzinárodný elektrotechnický slovník (IEV). Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť slu-
žieb] 
 
IEC 60300-3-2: 1993, Dependability management. Part 3: Application guide. Section 2: Collection of 
dependability data from the field [Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na použitie. Oddiel 2: Zber 
údajov o spoľahlivosti z prevádzky] 
 
IEC/TR 62051: 1999, Electricity metering. Glossary of terms [Meranie elektrickej energie. Terminologický 
slovník]  
 
IEC/TR 62059-21: 2002, Electricity metering equipment. Dependability. Part 21: Collection of meter 
dependability data from the field [Zariadenia na meranie elektrickej energie. Spoľahlivosť. Časť 21: Zber 
údajov o spoľahlivosti elektromerov z prevádzky] 

 
 
 
3    Termíny a definície 

V tejto časti IEC 62059 platia termíny a definície z IEC/TR 62051: 1999 a z IEC 60050-191, ako aj 
nasledujúce definície. 
 
3.1    dostupnosť (angl. availability) 

schopnosť objektu byť v stave schopnom vykonávať požadovanú funkciu pri daných podmienkach, v da-
nom okamihu alebo v danom časovom intervale za predpokladu, že sú k dispozícii požadované vonkajšie 
prostriedky 

(IEV 191-02-05) 
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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 IEC/TR 62059-11 
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 
Cenová skupina 10 

 

 

8 5 8 1 6 7 0 9 1 5 5 2 5


