Knjiga

Električne meritve posodobljena in razširjena izdaja
Posodobljena izdaja bo gotovo dobrodošla vsem, ki se aktivno ukvarjate z načrtovanjem, izvajanjem in predvsem
preverjanjem varnosti obratovanja električnih inštalacij. Z informacijami iz te knjige boste posodobili in
izpopolnili svoje znanje o preverjanju varnosti električnih inštalacij in električne opreme.
Knjiga je namenjena vsem, ki se praktično ukvarjate (ali se nameravate ukvarjati) z meritvami na
nizkonapetostnih električnih inštalacijah, med katere uvrščamo tudi stroje z električno opremo, fotonapetostne
sisteme, električno in medicinsko opremo.
V sredini leta 2016 so bili objavljeni spodaj navedeni novi standardi, ki so dokaj spremenili in predvsem dopolnili
nekatera poglavja prve izdaje te knjige iz leta 2016. Glede na dejstvo, da so to referenčni standardi iz Tehnične
smernice TSG-N-002:2013 in so tam navedeni brez letnice izdaje, se šteje, da je treba samodejno upoštevati
vsako novo ali dopolnjeno objavo standarda, ki je naveden kot referenčni. Zato so v tej novi dopolnjeni izdaji
dopolnjena, dodana in spremenjena poglavja, ki navajajo naslednje standarde:
•
SIST IEC 60204-1:2016 – Električna oprema strojev
•
SIST HD 60364-6:2016 – Nizkonapetostne električne inštalacije – 6. del: Preverjanje
•
SIST EN 62446-1:2016 – Fotonapetostni sistemi, priključeni na omrežje – Minimalne zahteve za sistemsko
dokumentacijo, prevzemne preskuse in nadzor.
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Na aktualnem energetskem področju se hitro spreminjajo in razvijajo predvsem sistemi, pri katerih je poleg
večje učinkovitosti, poudarek še na varnosti in zanesljivosti obratovanja. Novi standard podaja z enostavnim
snemanjem karakteristik U-I sončne elektrarne odlične pogoje za doseganje optimalnega izkoristka in lažje
odkrivanje morebitnih pomanjkljivosti sistema.
Zaradi aktualnosti in povečevanja števila električnih vozil na cestah je v tej novi izdaji dodano še novo poglavje
o napajanju teh vozil. Tehnologija polnjenja se hitro razvija tako pri polnjenju električnih vozil z izmeničnim
tokom kot tudi z vedno aktualnejšim hitrim polnjenjem z enosmernim tokom. Poglavje obsega tudi besednjak
pojmov te nove smeri električne opreme za polnjenje električnih vozil. Referenčni standardi tega področja so:
•
SIST EN 61851-23:2014 – Sistem kabelskega napajanja električnih vozil – 23. del: Postaja za kabelsko
napajanje električnega vozila z enosmernim tokom
•
SIST EN 61851-1:2011 – Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla – 1. del: Splošne zahteve
•
SIST EN 62196-2:2012 – Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih – Kabelsko napajanje električnih
vozil
… in še nekaj standardov s področja načina komunikacije električnega vozila z napajalno postajo.
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Vsebina knjige

Krovna poglavja
1. poglavje: Preverjanje varnosti električnih inštalacij
1.0 Splošno o izvajanju meritev – preverjanju električnih inštalacij
1.1 Prvo preverjanje
1.2 Periodično preverjanje – pogostnost
2. poglavje: Preverjanje varnosti električne opreme strojev
2.1 Področje uporabe
3. poglavje: Preverjanje varnosti medicinske električne opreme
3.1 Uvod
3.2 Preverjanje električne varnosti medicinskih naprav
3.3 Kaj sledi opravljenim meritvam
3.4 Nekaj primerov priključitve medicinskega merjenca na merilni instrument
3.5 Povzetek
4. poglavje: Preverjanje varnosti fotonapetostnih sistemov, priključenih na omrežje
4.1 Splošno o fotonapetostnih sistemih
4.2 Ustrezna standardizacija
4.3 Prvi del: Zahteve za dokumentacijo
4.4 Drugi del: Preverjanje
4.5 Vzorec merilnega protokola fotonapetostnega polja
4.6 Postopek pregleda fotonapetostnega polja z infrardečo kamero
5. poglavje: Preverjanje varnosti postaj za polnjenje električnih vozil
5.0 Splošno o polnjenju električnih vozil
5.1 Osnovne priključitve polnjenja električnih vozil
5.2 Načini polnjenja
5.3 Nekatere osnovne lastnosti električne inštalacije električne polnilne postaje
5.4 Zaščita pred električnim udarom
5.5 Nadtokovna zaščita električne polnilne postaje
5.6 Nadzorno krmiljenje
5.7 Polnjenje električnega vozila z enosmernim tokom
5.8 Primer električnega vozila s polnjenjem z izmeničnim ali enosmernim tokom
5.9 Postopek preverjanja varnosti delovanja električne polnilne postaje po SIST HD 60364-6
5.10 Primer neposredne meritve varnosti in delovanja EVSE električne polnilne postaje
5.11 Primer izpolnjenega obrazca iz SIST HD 60364-6:2016
5.12 Pojmovniki izrazov s področja električnih vozil in električnih polnilnih postaj

Dodatki
Dodatek A: Merjenje upornosti izolacije v praksi
Dodatek B: Preverjanje neprekinjenosti vodnikov v praksi
Dodatek C: Merjenje impedance zanke na nizkonapetostnih električnih inštalacijah
Dodatek D: Merjenje ozemljitev na nizkonapetostnih električnih inštalacijah in strelovodih
Dodatek E: Diferenčna zaščita
Dodatek F: Preskušanje električne opreme (po din vde 0701-0702)
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je priznan strokovnjak in avtor številnih strokovnih člankov s področja električnih inštalacij, izkušen predavatelj
na strokovnih delavnicah in seminarjih s področja elektrotehnike ter predsednik tehničnega odbora za
visokonapetostne inštalacije, član tehničnega odbora za električne inštalacije in član odbora za merilno opremo
za elektromagnetne veličine pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
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