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Elektrické siete IT – vlastnosti, použitie, sledovanie izolačného stavu  
a lokalizácia poruchy 

doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave 

Sieť IT  

Ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN  zaistí rýchle odpojenie 
zariadenia alebo časti inštalácie s poruchou od napájania. V mnohých prípadoch sa však 
zariadenie musí prevádzkovať aj pri poruche v inštalácii, pretože okamžité odpojenie by 
mohlo znamenať poškodenie zariadenia, alebo ohroziť bezpečnosť osôb (napríklad 
výpadok osvetlenia v podzemných baniach, prerušenie operačných výkonov na operačných 
sálach a pod.). Zároveň je však potrebné zaistiť, aby naďalej prevádzkované zariadenie 
bolo aj pri poruche bezpečné. Na tento účel sa využíva sieť IT.  

V sieti IT sú živé časti zariadení za bezporuchového stavu izolované od zeme 
(izolovaný od zeme je zdroj, a tým sú izolované aj živé časti všetkých zariadení 
napájaných z tohto zdroja). Ale aj v izolovanej sieti existuje určité spojenie so zemou. 
Spôsobuje ho  kapacita vodičov voči zemi a konečná hodnota izolačného odporu vodičov 
a zariadení. Toto spojenie však predstavuje veľmi veľkú impedanciu, preto unikajúce 
prúdy v bezporuchovom stave sú malé. Malý je však aj poruchový prúd (ktorý má 
kapacitnú aj zvodovú zložku) pri jednej poruche izolácie.  Na obrázku 1a je znázornený 

poruchový prúd Id pri zemnom spojení fázy L2 v izolovanej sieti IT. 

 
   

Obr. 1a  Poruchový kapacitný a zvodový prúd v izolovanej sieti pri poruche 
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Kvôli stabilite siete IT býva neutrálny bod zdroja obvykle uzemnený cez veľkú 
impedanciu (obrázok 1b). Z hľadiska prevádzky siete IT pri poruche to nie je podstatné – 
impedancia proti zemi je natoľko veľká, že ňou nemôže prechádzať taký veľký poruchový 
prúd, ktorý by spôsobil samočinné odpojenie napájania predradených ochranných prvkov 
(poistky, ističe). V rozľahlých sieťach na kompenzáciu kapacitných zemných prúdov, ktoré 
v sieti IT vznikajú pri zemnom spojení, sa ako veľká impedancia môže použiť impedancia 
indukčného charakteru (cievka). 

 
Obr. 1b  Poruchový prúd Id v sieti uzemnenej cez veľkú impedanciu 

 Prúdy prechádzajúce uzemnením pri prvej poruche sú z hľadiska funkcie zariadení 
zanedbateľné, ak by však mali prechádzať osobou, mohli by byť nebezpečné. Sieť je síce 
izolovaná z hľadiska svojej funkcie, nie však dostatočne tak, aby to stačilo z hľadiska 
ochrany pred zásahom elektrickým prúdom. Čím lepšie je spojenie siete so zemou, teda 
čím väčšie sú kapacitné a zvodové prúdy (napr. v dôsledku veľkého rozsahu siete) a čím 
menšia je impedancia uzemnenia neutrálneho bodu zdroja, tým tvrdšie a nebezpečnejšie je 
napätie  siete IT. To je dôvod, prečo sa neživé časti elektrických zariadení v sieti IT 
uzemňujú.  

Neživé časti zariadení v sieti IT sú spojené so zemou jednotlivo či  po skupinách 
(obrázok 2a), alebo sú uzemnené jedným spoločným ochranným vodičom (obrázok 2b).  

Siete IT sa môžu prevádzkovať s neutrálnym vodičom (obrázok 2a), niekedy sa však 
prevádzkujú bez neho, a spotrebiče sú zapojené medzi fázy (obrázok 2b). 
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Obr. 2a     Sieť IT s neutrálnym vodičom a samostatne uzemnenými zariadeniami 

 
Obr. 2b  Sieť IT bez neutrálneho vodiča a s neživými časťami navzájom spojenými 

uzemneným ochranným vodičom 

Ochranné uzemnenie neživých častí musí byť natoľko dobré, aby prechodom 
poruchového prúdu pri prvej poruche nevzniklo na ňom  nebezpečné dotykové napätie. Pre 
veľkosť odporu uzemnenia neživých častí platia podľa STN 33 2000-4-41 obdobné vzťahy 
ako pre uzemnenie v sieti TT: 

v striedavých sieťach            RA . Id  ≤  50 V  
v jednosmerných sieťach      RA . Id  ≤  120 V  
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kde RA je súčet odporu uzemnenia uzemňovača a ochranného vodiča k neživým častiam 

v Ω, Id poruchový prúd prvej poruchy v A. Hodnota Id zohľadňuje unikajúce (kapacitné a 

zvodové) prúdy a celkovú impedanciu elektrickej inštalácie proti zemi (obr. 3). 

 
Obr. 3  Poruchový prúd  pri prvej poruche v sieti IT 

Poznámka: Uvedené vzťahy platia pre priestory, kde dovolené dotykové napätie Ud = 
50 V pre striedavé siete a Ud = 120 V pre jednosmerné siete. V priestoroch, kde je zvýšené 
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, je však dovolené dotykové napätie nižšie 
(napr. pri práci vo vode je v striedavej sieti Ud  = 12 V). Preto, ak majú mať vzťahy 
všeobecnú platnosť, na pravej strane nerovnosti namiesto konkrétnych číselných hodnôt  
50 V, resp. 120 V malo byť uvedené napätie Ud. 

V sieti IT je poruchový prúd pri prvej poruche Id  podstatne menší ako poruchový 

prúd v uzemnených sieťach (TN, TT), pretože impedancia medzi sieťou a zemou je veľká. 

Prúd Id nesmie spôsobiť samočinné odpojenie zariadení s poruchou, pretože od siete IT sa 

spravidla vyžaduje, aby bola funkčná aj s jednou poruchou. Preto je nutné v sieti IT zaistiť 
stráženie jej izolačného stavu. V opačnom prípade by hrozilo nebezpečenstvo, že sieť IT 
by mohla zostať v prevádzke pri jednej poruche bez toho, aby sa o poruche vedelo. Preto, 
akonáhle sa zistí porucha izolácie (izolačný odpor siete proti zemi klesne pod stanovenú 
hranicu), treba v čo najkratšom čase poruchu lokalizovať a následne odstrániť.  

V súvislosti s prvou poruchou treba upozorniť ešte na ďalšiu skutočnosť. Pri prvej 
poruche majú neživé časti EZ potenciál fázy s poruchou. Znamená to, efektívna hodnota 
napätí ostatných dvoch fáz voči neživým častiam a voči  zemi sa rovná združenému 
napätiu siete. Preto je potrebné, aby izolácia zariadení voči zemi zodpovedala týmto 
zvýšeným nárokom, ktoré sa v sieti IT môžu určitý čas vyskytovať.   

Aj keď sa sieť IT do odstránenia prvej poruchy má prevádzkovať najkratší možný 
čas, môže počas trvania prvej poruchy nastať druhá porucha izoláciev inej fáze. Vtedy sa 
sieť IT chová tak, ako by išlo o uzemnenú sieť s jednou poruchou, a preto musí dôjsť 
k samočinnému odpojeniu časti siete, v ktorej došlo k druhej poruche. 
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 Pri  druhej poruche v inej fáze sa teda požaduje, aby poruchový prúd Ia  zaistil 
samočinné odpojenie napájania časti inštalácie s poruchou. Pomery pri druhej poruche sú 
však rozdielne v závislosti od toho, či sú neživé časti zariadení uzemnené samostatne, 
alebo sú vzájomne spojené a uzemnené pomocou spoločného ochranného vodiča, a tiež od 
toho, či je vedený neutrálny vodič (v jednosmernej sieti stredný vodič). 

1. Ak sú neživé časti navzájom prepojené ochranným vodičom a uzemnené 

spoločne tou istou uzemňovacou sústavou, platia analogické podmienky ako v 
systéme TN, pričom však treba počítať s tým, že prvá porucha môže nastať na jednom 
konci siete v jednom obvode, zatiaľ čo druhá porucha vznikne na druhom konci siete v 
inom obvode, teda poruchový prúd musí prechádzať dlhšou poruchovou slučkou. Táto 
skutočnosť sa zohľadňuje tak, že sa počíta s dvojnásobkom hodnoty impedancie 
poruchovej slučky: 

•  v sieti bez neutrálneho vodiča  (obrázok 4a) 
                  2 Zs. Ia ≤ Uz   
    kde  Uz  je  menovité združené napätie siete,  
            Ia       prúd zaisťujúci samočinné odpojenie v čase stanovenom pre siete TN, 

            Zs        impedancia poruchovej slučky, zahŕňajúca krajný vodič a ochranný vodič 

obvodu.  

 

Obr. 4a  Druhá porucha v sieti IT bez neutrálneho vodiča 

 

•  v sieti s neutrálnym vodičom (obr. 4b)   
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            Ia       prúd zaisťujúci samočinné odpojenie v čase stanovenom pre siete TN, 

            Zs´     impedancia poruchovej slučky,  zahŕňajúca neutrálny vodič a ochranný 

vodič obvodu. 

Aký je dôvod, že sa v tomto prípade uvažuje so zníženým (fázovým) napätím U0  

a impedancia poruchovej slučky zahŕňa neutrálny vodič a ochranný vodič? Ak nastanú dve 

poruchy ako na obrázku 4a, je medzi neživými časťami združené napätie Uz. Podobne, ak 

by v sieti s neutrálnym vodičom došlo k poruche medzi dvomi fázovými vodičmi, 

poruchový prúd by bol vyvolaný združeným napätím Uz. To však nie je najnepriaznivejší 

prípad z hľadiska požiadaviek na prípustnú minimálnu veľkosť vypínacieho prúdu v sieti 
s vodičom N. Najnepriaznivejším je prípad, ak druhou poruchou je skrat medzi vodičmi N 
a PE. Tento prípad je znázornený na obrázku 4b: pri prvej poruche (napríklad skrat v prvej 
fáze na kostru, alebo na vodič PE) je na vodiči PE potenciál fázy L1, teda, medzi vodičmi 
N a PE je fázové napätie U0. Pri druhej poruche je poruchový prúd vyvolaný fázovým 

napätím U0  medzi vodičmi N a PE. Samočinné odpojenie napájania musí vo všeobecnosti 

preto uvažovať s touto najnepriaznivejšou možnosťou. 

 

Obr. 4b  Druhá porucha medzi vodičmi N a PE v sieti IT s neutrálnym vodičom 

2. Ak sú neživé časti uzemnené po skupinách alebo jednotlivo (obr. 5), pričom 

vodič N môže alebo nemusí byť vedený, podľa STN 33 2000-4-41 musia byť v striedavej 
sieti splnené analogické podmienky ako v sieti TT: 

 RA . Ia ≤ 50 V 
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kde  RA  je súčet odporu uzemňovača RE a odporu ochranného vodiča k neživým 
častiam RPE v Ω, 

         Ia        prúd, zaisťujúci samočinné odpojenie v čase stanovenom pre siete TT.  

 

Obr. 5  Dve poruchy v sieti IT so samostatne uzemnenými zariadeniami 

Sledovanie izolačného stavu siete IT 

Ak sa sieť IT použije z dôvodu zachovania nepretržitosti napájania pri prvej poruche, 
musí sa použiť prístroj na sledovanie izolačného stavu, ktorý indikuje výskyt prvej poruchy 
medzi živou časťou a neživou časťou, resp. zemou. Tento prístroj musí signalizovať 
poruchu zvukovým a/alebo vizuálnym signálom, ktorý musí trvať dovtedy, kým trvá 
porucha. 

Na kontinuálnu kontrolu izolačného stavu slúžia sledovače izolačného stavu (IMD). 
Požiadavky stanovuje STN 33 2000-4-41, čl.  N411.6.3.1.1, podľa ktorého izolačný odpor 
inštalácie proti zemi vrátane spotrebičov sa musí trvalo kontrolovať. Ak celkový izolačný 
odpor inštalácie s pripojenými spotrebičmi klesne pod 1 000 Ω pri odpore uzemnenia 20 
Ω, alebo pod 200 Ω pri odpore uzemnenia 2 Ω, musí sa inštalácia vyradiť z prevádzky. 
Inštalácia so zariadeniami, ktorých odpojenie by spôsobilo veľké hospodárske škody sa 
nemusí odpojiť, ale má sa zaistiť, aby sa prvá porucha odstránila v najkratšom možnom 
čase. Požiadavka na odpojenie sa považuje za splnenú, ak pri vzniku dvojpólového 
zemného spojenia zaistí sa odpojenie aspoň jednej izolačne chybnej vodivej časti. 

Podstata funkcie sledovača izolačného stavu je jednoduchá. Prístroj pracuje ako 
ohmmeter, v striedavej 3-fázovej sieti zapojuje sa medzi každý fázový vodič a uzemnenie 
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(obr. 6). K svojej činnosti potrebuje napájanie – buď vlastné, alebo zo sledovanej siete 
(napätie siete sa usmerní a stabilizuje). Pri vlastnom napájaní prístroj môže sledovať 
izolačný stav aj v odpojenej sieti. Izolačný stav siete sa meria jednosmerným alebo 
impulzným prúdom superponovaným na napätie siete. Pri zmenšení odporu pod nastavenú 
hodnotu sa zväčší merací prúd tak, že vyvolá signalizáciu poruchy. Prístroj na kontrolu 
stavu izolácie odhalí chybu v izolácii hneď pri jej vzniku, skôr ako by chyba spôsobila 
prerušenie prevádzky. 

 
 

Obr. 6  Principiálne zapojenie sledovača izolačného stavu 

Prednosti sietí IT s kontrolou izolácie 

Prednosti sietí IT s kontrolou izolácie možno zhrnúť do niekoľkých bodov. 

Väčšia bezpečnosť prevádzky: 

–  pri trvalej kontrole stavu izolácie sa sieť udržiava v stave vysokej prevádzkovej 
spoľahlivosti, 

–  jeden vodič môže mať skrat na zem bez toho, aby došlo k prerušeniu prevádzky, 

–  včasné zistenie vadného zariadenia okamžitým hlásením už pri jeho pripojení, 

–  sledovanie izolácie inštalácie počas prevádzky aj v odpojenom stave, 

–  nedochádza k poruchám v regulácii pri poruche izolácie. 

Väčšia požiarna bezpečnosť: 

–  postupné poškodzovanie izolácie (znižovanie izolačného stavu) sa zistí 
v počiatočnom stave, 

–  nevzniká elektrický oblúk, ktorý je najčastejšou príčinou požiaru, 
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–  časti zariadení, ktoré sú ohrozené požiarom alebo výbuchom, možno oddeliť od 
ostatnej siete oddeľovacím transformátorom a sledovať ich stav. 

Väčšia bezpečnosť pred úrazom: 

–  v malých a stredných zariadeniach a inštaláciách možno udržiavať zemné prúdy, 
a tým aj dotykové prúdy malé. 

Väčší prípustný odpor uzemnenia: 

–  v praxi je neraz problematické  dosiahnuť odpor uzemnenia požadovaný v sieťach 
TN. V sieťach IT sú prípustné väčšie hodnoty odporu uzemnenia. 

Systémy na lokalizáciu miesta poruchy izolácie 

Použitie monitorovanej izolovanej siete IT síce zvyšuje úroveň bezpečnosti 
prevádzky, ale nezaisťuje rýchle nájdenie poruchy a odstránenie jej príčiny. Vlastná 
lokalizácia (vyhľadanie miesta poruchy) môže byť v niektorých prípadoch náročná 
a zdĺhavá. Tento problém odstraňujú systémy na lokalizáciu miesta poruchy, ktoré sú 
navrhnuté v súlade s normou STN EN 61557-9  „Elektrická bezpečnosť v 
nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným 
napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti 
prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie poruchy izolácie v sieťach IT“. 

Princíp systému na lokalizáciu poruchy izolácie 

Systém sa skladá z generátora prúdu a z vyhodnocovacej jednotky v spojení s jedným 
alebo viacerými meracími transformátormi prúdu (MTP), obr. 7. Použiť možno pevne 
inštalované a/alebo prenosné MTP. Činnosť systému je nasledujúca: Po výskyte prvej 
poruchy izolácie sa odošle výstražné hlásenie o poruche izolácie a príkaz na spustenie 
systému lokalizácie. Po spustení generovania superponovaných testovacích signálov začína 
skenovanie vstupu všetkých pripojených meracích transformátorov prúdu. Ak testovací 
prúd na vstupe určitého meracieho transformátora prúdu prekročí nastavenú hodnotu, 
obvod, v ktorom sa vyskytla porucha, je indikovaný a je signalizovaný vyhodnocovacou 
jednotkou. Pri následnom odstraňovaní danej poruchy stačí  odpojiť len obvod s poruchou, 
ostatné obvody môžu ostať naďalej v prevádzke.  
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Obr. 7  Systém na lokalizáciu miesta poruchy izolácie 

Typické oblasti použitia sietí IT 

–  nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, 

–  bezpečnostné osvetlenie, 

–  regulačné obvody, 

–  teplárne, 

–  hute, 

–  energetika, 

–  chemický priemysel, 

–  papierne, 

–  hlbinné a povrchové bane, 

–  výrobné prevádzky citlivé na poruchy, 

–  prevádzky s nebezpečenstvo výbuchu, 

–  skúšobne a laboratóriá, 

–  dráhové aplikácie, 

–  pohony,  

–  plavidlá, 

–  mobilné zariadenia armády, polície, hasičov a ďalšie. 
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Požiadavky ďalších noriem na použitie sietí IT v osobitných prípadoch 

Popri dvoch základných normách STN 33 2000-1 a STN 33 2000-4-41, ktoré 
stanovujú základné všeobecné požiadavky a kritériá pre nízkonapäťové siete IT, 
požiadavky pre rôzne špecifické prípady stanovujú aj ďalšie normy. Sú to predovšetkým 
viaceré normy súboru STN 33 2000: 

STN 33 2000-4-42 stanovuje v článku 422.3 požiadavky pre priestory s požiarnym 
rizikom vyplývajúcim z druhu spracovávaných alebo skladovaných materiálov. V sieťach 
IT sa musia zriadiť prístroje monitorujúce izoláciu celej inštalácie, alebo prístroje 
monitorujúce rozdielový prúd (RCM) v koncových obvodoch s akustickou a vizuálnou 
signalizáciou. Alternatívne sa môžu použiť prúdové chrániče (RCD) s menovitým 

rozdielovým vypínacím prúdom I∆ n ≤ 300 mA. 

STN 33 2000-4-442  sa zaoberá ochranou elektrických inštalácií nn pred dočasnými 
prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vn a v dôsledku porúch v sieťach nn. 
V článku 442.4 upozorňuje na skutočnosť, že ak sa krajný vodič siete IT náhodne spojí so 
zemou, izolácia alebo súčasti s pracovným fázovým napätím môžu byť namáhané 

združeným napätím. Takto dočasne zvýšené napätie môže dosiahnuť hodnotu U = √3 U0.  

STN 33 2000-4-444 stanovuje požiadavky na ochranu pred rušivými prepätiami a 
elektromagnetickým rušením v inštaláciách nn. Aj táto norma v článku 444.4.5 upozorňuje 
na skutočnosť, že v sieti IT pri náhodnom spojení krajného vodiča so zemou súčasti 
s pracovným fázovým napätím môžu byť namáhané združeným napätím. Elektronické 
zariadenia napájané priamo medzi krajným vodičom a neutrálnym vodičom majú byť 
navrhnuté tak, aby znášali takéto napätie medzi krajným vodičom a neživými časťami. 

STN 33 2000-4-482  stanovuje zásady na ochranu proti požiaru pri osobitných 
rizikách alebo nebezpečenstve. Pri použití sústavy IT sa v zmysle čl.  482.1.7 musia 
inštalovať prístroje monitorujúce stav izolácie so zvukovými a vizuálnymi signálmi. Pri 
druhej poruche nesmie čas odpojenia prístroja istiaceho proti nadprúdu prevýšiť 5 s. 
Vhodné inštrukcie musia zaistiť po prvej poruche ručné odpojenie v najkratšom možnom 
čase. Odporúčajú sa káble s kovovým plášťom, kovový plášť sa má spojiť s ochranným 
vodičom. 

STN 33 2000-5-53, ktorá sa zaoberá spínacími a riadiacimi zariadeniami, stanovuje 
pre sústavy IT viaceré špecifické požiadavky. 

Podľa čl. 531.2.4 prístroje istiace proti nadprúdu v sústavách IT musia mať izoláciu 
medzi krajným a neutrálnym vodičom odolnú združenému napätiu.   

V článku 538.1 sú ustanovenia pre sledovače izolačného stavu (IMD): požiadavky na 
veľkosť nastaviteľných hodnôt IMD na predbežnú výstrahu, nastavovanie hodnôt iba 
poučenými alebo znalými osobami, prístup k nastavovacím prostriedkom iba pomocou 
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kľúča, nástroja alebo hesla. Sledovače izolačného stavu (IMD) musia byť schopné merať 
izolačný odpor siete, aj ak sa v poruchovom prúde nachádzajú jednosmerné zložky 
generované elektronickými zariadeniami (napríklad usmerňovačmi alebo meničmi).  

Článok 538.2 obsahuje odporúčanie, aby sa v sústave IT používali sledovače izolácie 
IMD v kombinácii so zariadeniami na lokalizovanie porúch v záťaži.  

Článok 538.3 sa týka zariadení, ktoré sú počas merania izolácie odpojené od inštalácie.  
Konštatuje, že izolačné  hladiny takýchto zariadení sú vo všeobecnosti veľmi vysoké. 
Prahová úroveň výstrahy má preto presahovať hodnotu 300 kΩ. 

STN 33 2000-7-710 (o inštaláciách v zdravotníckych priestoroch) sa zaoberá jednou 
z najdôležitejších oblastí použitia sústavy IT. Článok 710.411.6 stanovuje povinnosť 
v zdravotníckych priestoroch skupiny 2 použiť zdravotnícku sústavu IT v koncových 
obvodoch napájajúcich zdravotnícke zariadenia a zdravotnícke systémy určené na podporu 
kritických životných funkcií, pre chirurgické aplikácie a pre iné elektrické zariadenia 
umiestnené v priestore pacienta.  

Vyžaduje sa monitorovanie preťaženia a vysokej teploty transformátorov 
zdravotníckej sústavy IT. Ako doplnok k prístroju monitorujúcemu izoláciu sa môže 
inštalovať zariadenie, ktoré lokalizuje poruchy izolácie v ktorejkoľvek časti zdravotníckej 
sústavy IT. 

STN 33 2000-7-722  stanovuje podmienky pre napájanie elektrických vozidiel. Pre 
obvody v systémoch IT, určených na napájanie elektrických vozidiel, musí byť v zmysle 
čl. 722.538.1.101 zariadenie na monitorovanie izolácie (IMD). Odporúča sa nainštalovať 
IMD s nastavenými dvoma hodnotami odozvy: predbežné varovanie a alarm. Systém IMD 
sa však nevyžaduje v obvode, ktorý používa samočinné odpojenie napájania už pri prvej 
poruche.  

PRAMENE: 

STN 33 2000-1  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy. Stanovenie 
všeobecných charakteristík, definície 

STN 33 2000-4-41  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

STN 33 2000-4-42  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred účinkami tepla 

STN 33 2000-4-442  Ochrana elektrických inštalácií nízkeho napätia pred dočasnými prepätiami v 
dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napätia a v dôsledku porúch v sieťach 
nízkeho napätia 

STN 33 2000-4-444  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením 
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STN 33 2000-4-482 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: 
Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti 
požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve 

STN 33 2000-5-53  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia 

STN 33 2000-7-710  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné 
inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory 

STN 33 2000-7-722  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné 
inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel 

STN EN 61557-9 (35 6230)  Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so 
striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na 
skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia 
na lokalizovanie poruchy izolácie v sieťach IT 

www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/37239.pdf 

https://publi.cz/books/260/01.htm 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/393 

http://etm.cz/index.php/novinky/1160-meni-v-izolovanych-sitich-it-12 

http://www.elektroprumysl.cz/casopis/2017/cerven/index.html#74/z 

www.rotex.sk/docs/28-monitorovanie-a.../255-ghv-bender-prumyslove-aplikace.pdf 

 

 




