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EN 62305-1:2011 EESSÕNA

Se

IEC tehnilise komitee IEC TC 81 (Lightning protection) koostatud dokumendi 81/370/FDIS tekst, rahvusvahelise
standardi IEC 62305-1 tulevane teine väljaanne esitati IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja võeti
CENELEC-i poolt 13.01.2011 vastu kui EN 62305-1.

ed

See Euroopa standard asendab standardit EN 62305-1:2006 + corr. Nov.2006.
Selles standardis EN 62305-1:2011 on võrreldes standardiga EN 62305-1:2006 + corr. Nov.2006 järgmised
olulised vormilised muudatused:

ok

1) Enam ei käsitleta ehitisega ühendatud tehnovõrkude kaitset.

e
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2) Elektri- ja elektroonikasüsteemide rikete vähendamismeetmete hulka on lisatud isoleerivad sisendid.
3) Arvutuste juures on välgu uue parameetrina sisse toodud esmase negatiivse impulsi vool.
4) Täpsemalt on määratletud välgu põhjustatud eeldatavad impulssliigvoolud madalpinge elektrisüsteemide ja
telekommunikatsioonisüsteemide jaoks.

nt

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN-i ega
CENELEC-i ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest.
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Kehtestati järgmised tähtpäevad:

SEV

― viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või
jõustumisteate meetodil kinnitamisega
― viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate
rahvuslike standardite tühistamiseks

2011-10-13

(dow)

2014-01-13
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Lisa ZA on lisanud CENELEC.

(dop)

Jõustumisteade

oo
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CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 62305-1:2010 teksti muutmata kujul üle võtnud Euroopa
standardina.
Ametliku väljaande kirjanduse loetelus tuleb viidatud standarditele lisada alljärgnevad märkused:

oo

MÄRKUS

Harmoneeritud kui EN 60664-1:2007 (muutusteta).

[2] IEC 61000-4-5

MÄRKUS

Harmoneeritud kui EN 61000-4-5.

[7] IEC 61643-1

MÄRKUS

Harmoneeritud kui EN 61643-11.

[8] IEC 61643-21

MÄRKUS

Harmoneeritud kui EN 61643-21.
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[1] IEC 60664-1:2007
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SISSEJUHATUS

Se

Ei ole olemas seadmeid ega meetodeid, mis oleks võimelised muutma ilmastikunähtusi sellises ulatuses, et ära
hoida välgulahendusi. Välk ehitisse või ehitise lähedale (või ehitisega seotud liinidesse) on ohtlik inimestele,
ehitisele endale, ehitises olevatele esemetele ja seadmestikule, aga ka ehitisega seotud liinidele. Seetõttu on
piksekaitsemeetmed hädavajalikud.

ed

Kaitse vajadus, kaitsemeetmete rakendamisest saadav majanduslik kasu ning asjakohaste kaitsemeetmete
valik peab olema kindlaks määratud riskianalüüsi alusel. Riskianalüüsi käsitleb standard IEC 62305-2.

ok

Standardisarjas IEC 62305 käsitletud kaitsemeetmed on osutunud efektiivseteks ja riski vähendavateks.

e
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Kõik piksekaitsemeetmed koos moodustavad üldise piksekaitse. Piksekaitsemeetmete projekteerimise,
paigaldamise ja hoolduse kriteeriumeid on otstarbekohane vaadelda kahe eraldi grupina:
— esimene grupp, mis käsitleb ehitiste vigastusi ja ohtu inimelule vähendavaid kaitsemeetmeid, on toodud
standardis IEC 62305-3,

nt

— teine grupp, mis käsitleb ehitises paiknevate elektri- ja elektroonikasüsteemide kahjustusi vähendavaid
kaitsemeetmeid, on toodud standardis IEC 62305-4.
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Standardisarja IEC 62305 osade vahelisi seoseid illustreerib joonis 1.

SEV

Välk

IEC 62305-1
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Välgu põhjustatud risk

IEC 62305-2
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LP

Piksekaitse (LP)
Kaitsemeetmed välgu
elektromagnetilise
impulsi eest (SPM)
LPS

IEC 62305-3

SPM
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Kaitsemeetmed
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Piksekaitsesüsteem (LPS)

IEC 62305-4
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Joonis 1 — Standardisarja IEC 62305 osade vahelised seosed

EVS-EN 62305-1:2011

1

KÄSITLUSALA

Standardi IEC 62305 selles osas on toodud üldpõhimõtted, mida peab järgima nii ehitiste, kaasa arvatud ehitiste
seadmestiku ja sisaldiste, kui ka inimeste piksekaitsel.

Se

Selle standardi käsitlusalasse ei kuulu:
— raudteesüsteemid;

ed

— sõidukid, laevad, lennukid, merre ehitatud rajatised;
— maa-alused kõrgrõhutorustikud;

2

Tavaliselt rakenduvad nendele süsteemidele vastavate eri ametkondade kehtestatud erieeskirjad.
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MÄRKUS

ok

— torud ning elektri- ja sideliinid, mis paiknevad väljaspool ehitist.

NORMIVIITED

nt

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike
muudatustega.

on

IEC 62305-2:2010. Protection against lightning – Part 2: Risk management

SEV

IEC 62305-3:2010. Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard
IEC 62305-4:2010. Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures
EE MÄRKUS Ülalloetletuist on eesti keeles ilmunud alljärgnevalt nimetatud standardid.
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EVS-EN 62305-3:2011. Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
EVS-EN 62305-4:2011. Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

TERMINID JA MÄÄRATLUSED

oo
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Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi.
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3.1
välk maha (lightning flash to earth)
atmosfäärse päritoluga elektrilahendus pilve ja maa vahel, mis koosneb kas ühest või mitmest välgulöögist
electrical discharge of atmospheric origin between cloud and earth consisting of one or more strokes
3.2
allasuunatud välk (downward flash)
pilvest maa poole suunatud liidri algatatud välk

elv

MÄRKUS
Allasuunatud välk sisaldab esmast impulssi, millele võivad järgneda edasised impulsid. Ühele või mitmele
impulsile võib järgneda pikk välgulöök.
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lightning flash initiated by a downward leader from cloud to earth

NOTE
A downward flash consists of a first impulse, which can be followed by subsequent impulses. One or more
impulses may be followed by a long stroke.

3.3
ülessuunatud välk (upward flash)
maandatud ehitisest pilve poole suunatud liidri algatatud välk
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