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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61131-2 «Контролери програмовні. 

Вимоги до устатковання та випробування», прийнятий методом перекладу, – 

ідентичний щодо EN 61131-2:2007 (версія en) «Programmable controllers. Part 2: 

Equipment requirements and tests». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, 

- ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61131-2:2015, прийнятого 

методом підтвердження. 

 У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

 До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей міжнародний стандарт» і «цей документ» замінено на «цей 

стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і 

«Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації 

України; 

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

- з «Передмови» до EN 61131-2:2007 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу 

стандартів ДСТУ 3651-97; 

- замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів 

України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, 

посилання на які є в цьому стандарті); 

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти ІЕС 60068-2-32, 

IEC 60364-1, IEC 60364-4-41, IEC 60529, IEC 61131-3, CISPR 16-1-2, CISPR 16-1-4, 
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CISPR 16-2-1, CISPR 16-2-3, IEC 60038:2002, IEV 60050-151, IEV 60050-161, 

60050-161, IEV 60050-195, IEC 60112, IEC 60445, IEC 61506, IEC 62079,, які не 

впроваджені в Україні як національні, чинних замість них документів немає. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна 

отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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ВСТУП до EN 61131-2:2007 

 

Цей стандарт (IEC 61131-2) підготовлений Підкомітетом 65B Прилади для 

вимірювання та контролю Технічного комітету 65 IEC Вимірювання, контроль та 

автоматизація у виробничих процесах. 

Це третє видання IEC 61131-2 відміняє та замінює друге видання, 

опубліковане у 2003 р. та встановлює його технічний перегляд. 

Це третє видання містить такі суттєві технічні зміни порівняно з попереднім 

виданням: 

a) Вимоги щодо портів живлення ПЛК перенесено з Розділу 8 до Розділу 5; 

b) Виправлення таких випробувань у Розділі 6: 

• випробування діапазону напруг; 

• випробування швидкої зміни напруги живлення; 

• випробування повільної зміни напруги живлення; 

• випробування на функціонування під час поступового 

зупинювання/поступового запускання. 

c) Зміни щодо вимог до EMC у Розділі 8: 

• вимоги щодо радіочастотних завад у Таблиці 33 змінено з 3 В на 10 В для 

устатковання зони В; 

• посилання на останні видання основних стандартів щодо EMC; 

• посилання на родові стандарти 61000-6-x; 

• довжину кабелю приведено у відповідність до родових стандартів. 

d) Виправлення таких випробувань у Розділі 9: 

• падіння та переривання напруги – випробування та перевіряння типу 

порту живлення. 

e) Нова побудова Розділу 11: 

• типи устатковання та захист; 

• відкрите устатковання системи ПЛК; 

• закрите устатковання системи ПЛК: 

– устатковання класу I; 
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– устатковання класу II; 

– устатковання класу III; 

• захист від враження електричним струмом; 

• визначення вторинних ланцюгів, які не створюють небезпеки враження 

електричним струмом: 

– ланцюг класу 2; 

– ланцюг обмеженої напруги/струму; 

– ланцюг обмеженої напруги; 

– ланцюг обмеженої енергії, в якій потенціал розімкнутого ланцюга ≤ 30 В 

напруги змінного струму або 42,2 В пікової напруги; 

– ланцюг обмеженого імпедансу; 

• захист від виникнення пожежі у ланцюгах обмеженої потужності; 

• вимоги щодо захисного заземлення для закритого устатковання; 

• незначні удосконалення у різних підрозділах; 

• імпульсне випробування тільки для перевіряння зазоров. 

Текст цього стандарту ґрунтується на таких документах:  

FDIS Звіт щодо 

голосування 

65B/623/FDIS 65B/636/RVD 

Повна інформація щодо голосування стосовно затвердження цього 

стандарту міститься у звіті щодо голосування у поданій вище таблиці. 

Цю публікацію було підготовлено згідно з Директивами ISO/IEC, частина 2. 

Перелік усіх частин серії IEC 61131 під загальною назвою «Контролери 

програмовні» розміщено на веб-сайті IEC. 

Комітет вирішив, що зміст цієї публікації залишатиметься незмінним доти, 

доки дані, що містять результати технічного обслуговування, розміщені на веб-

сайті IEC за адресою «http://webstore.iec.ch», будуть позначені датою, стосовною 

цієї публікації. Після цієї дати публікацію буде: 

• підтверджено; 

• відмінено; 
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• замінено переглянутим виданням;  

• виправлено. 

Цей стандарт є частиною серії стандартів на програмовні контролери та 

пов’язані з ними периферійні пристрої, його потрібно витлумачувати в контексті 

інших частин серії. 

У разі, якщо існують розбіжності між цим стандартом та іншими 

стандартами IEC (за винятком стандартів, що встановлюють основні вимоги щодо 

безпеки), положення цього стандарту розглядають як першорядні в галузі 

програмованих контролерів і пов’язаних з ними периферійних пристроїв. 

Відповідність цьому стандарту підтверджується тільки в тому разі, якщо 

задовольняються вимоги 7.2.  

Вимоги до умов експлуатації та умов навколишнього середовища 

встановлені в розділі 4. Функціональні вимоги встановлені в розділі 5. Вимоги 

щодо електромагнітної сумісності встановлені в розділі 8. Вимоги щодо безпеки 

встановлені в розділі 11. 

Загальноприйняті терміни встановлені в IEC 61131-1. Більш специфічні 

терміни встановлені у кожній частині. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
 

КОНТРОЛЕРИ ПРОГРАМОВНІ 

ЧАСТИНА 2. ВИМОГИ ДО УСТАТКОВАННЯ ТА 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
 

PROGRAMMABLE CONTROLLERS 

PART 2. EQUIPMENT REQUIREMENTS AND TESTS 

 
Чинний від ____________ 

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Сфера застосування і мета 

 

Цей стандарт встановлює вимоги та відповідні випробування для 

програмованих контролерів (ПЛК) і пов’язаних з ними периферійних пристроїв 

(наприклад, інструментальні засоби програмування і налагодження (ІЗПН), 

людино-машинні інтерфейси (ЛМІ) тощо), які призначені для контролю й 

управління машинами і виробничими процесами. 

ПЛК та пов’язані з ними периферійні пристрої призначені для застосування 

в умовах виробничого середовища і можуть постачатися як відкрите чи закрите 

устатковання. Якщо ПЛК або пов’язані з ними периферійні пристрої призначені 

для застосування в інших умовах (зони з невеликими виробничими 

підприємствами, торговельні та житлові зони), то до таких ПЛК і пов’язаних з 

ними периферійних пристроїв потрібно додатково застосовувати спеціальні 

вимоги, стандарти і методи установки. 

Цей стандарт також застосовний до будь-яких виробів, що виконують 

функції ПЛК і/або пов’язаних з ними периферійних пристроїв. 
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Цей стандарт встановлює вимоги до устатковання, що застосовується в 

категорії перенапруги II (IEC 60664-1) в низьковольтних установках, в яких 

номінальна напруга джерела живлення устатковання не перевищує 1000 В 

середньоквадратичного значення напруги (50/60 Гц) або 1500 В постійного 

струму. (У разі, якщо ПЛК або пов’язані з ними периферійні пристрої 

застосовують в установках категорії перенапруги III, потрібно додатково 

проаналізувати придатність устатковання для використання для таких цілей). 

Цей стандарт не поширюється на функціональну безпеку або інші аспекти 

комплексної автоматизованої системи. ПЛК, їх прикладні програми та пов’язані з 

ними периферійні пристрої розглядають як компоненти системи управління. 

Оскільки ПЛК являють собою компонент системи, цей стандарт не 

встановлює вимог до безпеки комплексної автоматизованої системи, в тому числі 

установку і застосування. Додаткову інформацію можна знайти в IEC 60364-1 або 

у відповідних національних/регіональних регламентах на електроустановку і в 

настановах. 

Проте цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки, пов’язані із захистом 

від ураження електричним струмом, пожежонебезпекою, стійкістю до 

електричних завад і методів виявлення помилок в роботі системи ПЛК (таких як 

перевіряння на парність, діагностика з самовипробуванням тощо). 

Цілі цього стандарту: 

— надати визначення та встановити основні характеристики, стосовні 

вибору і застосування ПЛК і пов’язаних з ними периферійних пристроїв; 

— встановити мінімальні вимоги до функціональних, електричних, 

механічних, кліматичних характеристик і характеристик конструкції, умов 

експлуатації, вимоги безпеки, ЕМС, програмування користувачем і випробувань, 

застосовних до ПЛК і пов’язаних з ними периферійних пристроїв. 

Цей стандарт також встановлює: 

a) вимоги щодо експлуатації, зберігання і транспортування ПЛК і 

пов’язаних з ними периферійних пристроїв (розділ 4); 
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b) функціональні вимоги для ПЛК і пов’язаних з ними периферійних 

пристроїв (розділ 5); 

c) вимоги до ЕМС для ПЛК і пов’язаних з ними периферійних пристроїв 

(розділ 8); 

d) вимоги безпеки для ПЛК і пов’язаних з ними периферійних пристроїв 

(розділ 11); 

e) інформацію, яку повинен надати виробник (розділи 7, 10 і 14); 

f) методи випробувань і процедури, які потрібно використовувати для 

перевіряння характеристик ПЛК і пов’язаних з ними периферійних пристроїв на 

відповідність вимогам (розділи 6, 9 і 12); 

g) стандартні випробування з безпеки для ПЛК і їх периферійних пристроїв 

(розділ 13). 

До випробувань належать випробування типу або виробничі стандартні 

випробування і не належать випробування, пов’язані з методами застосування 

систем ПЛК. 

 

1.2 Відповідність цьому стандарту 

 

Якщо відповідність цьому стандарту вказана без сертифікату, потрібно 

перевірити відповідність всім пунктам, в тому числі виконати всі випробування і 

перевіряння згідно з цим стандартом. Крім того, зобов’язання виробника, 

встановлені в цьому стандарті, залишаються в силі і в тому випадку, якщо 

проведення випробування типу не потрібно або якщо обсяг випробувань 

обмежений з практичних міркувань. 

Якщо вказана відповідність вимогам окремим розділам цього стандарту, 

потрібно перевірити відповідність всім розділам, щодо яких заявлено 

відповідність. Вказані вище зобов’язання виробника залишаються в силі. 

Мінімальні вимоги на відповідність цьому стандарту встановлені в розділах 5, 8 

або 11. 
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Відповідність частині цього стандарту забезпечує спрощення оцінювання 

відповідності вимогам (наприклад, розділи 8, 9 та 10 – вимогам відповідності 

директиві ЄС щодо електромагнітної сумісності або розділи 11, 12, 13 і 14 – 

вимогам відповідності з директиві ЄС щодо низьковольтного устатковання). 

Відповідність вимогам до конструкції та вимогам до інформації, яку 

забезпечує виробник, підтверджують відповідними випробуваннями, візуальним 

контролюванням і/або вимірюваннями. 

Всі вимоги, які не перевіряють згідно з розділами, що встановлюють 

випробування і верифікацію, перевіряють за процедурою, узгодженою між 

виробником і користувачем. 

Виробник повинен надати на запит інформацію щодо перевіряння 

відповідності всім вимогам, встановленим у цьому стандарті в цілому або в 

розділах цього стандарту, які заявлені на відповідність. 

Виробник несе відповідальність за те, що ПЛК устатковання і пов’язані з 

ним периферійні пристрої ідентичні зразку(ам), який(і) пройшов(ли) 

випробування типу відповідно до вимог цього стандарту, і, таким чином, 

відповідають всім вимогам цього стандарту. 

Істотні зміни ідентифікують за допомогою відповідних індексів рівня 

змінювання і маркування (див. 5.11 і 11.15), вони повинні відповідати цьому 

стандарту. 

Примітка. Для підтвердження відповідності може знадобитися нове випробування типу. 

У разі, якщо виробнику можна вибирати серед кількох варіантів, він 

повинен чітко вказати в своїх каталогах і/або таблицях ті варіанти, яким 

відповідає будь-яка частина обладнання системи ПЛК. Ця вимога застосовна до 

класів жорсткості падіння напруги (тобто ПС1 або ПС2) і типи цифрових входів 

(тобто Тип 1 або Тип 3). 
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1.3 Нормативні посилання 

 

Наведені нижче нормативні документи, на які є нормативні посилання в 

цьому стандарті, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих 

посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань 

потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі 

змінами). 

IEC 60060-1:1992, High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and 

test requirements 

IEC 60068-2-1:2007, Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold 

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing – Part 2: Tests – Tests B: Dry heat 

IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration 

(sinusoidal) 

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of 

temperature 

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ea and 

guidance: Shock 

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Db: Damp 

heat, cyclic (12 h + 12-hour cycle) 

IEC 60068-2-31:1969, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ec: Drop and 

topple, primarily for equipment-type specimens 

IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ed: Free fall 

IEC 60364-1:2005, Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental 

principles, assessment of general characteristics, definitions 

IEC 60364-4-41:2005, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection 

for safety – Protection against electric shock 

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)1 

Amendment 1 (1999) 
 1 Існує об’єднане видання 2.1, до якого входить видання 2.0 (2001 р.) та поправки до нього 
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IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems – Part 1: Principles, requirements and tests2 

Amendment 1 (2000) 

Amendment 2 (2002) 

IEC 60664-3:2003, Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution 

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based 

test methods – Glow-wire flammability test method for end-products 

IEC 60695-11-10:1999, Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W 

horizontal and vertical flame test methods 

IEC 60947-5-1:2003, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control 

circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices 

IEC 60947-5-2:2004, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control 

circuit devices and switching elements – Proximity switches 

IEC 60947-7-1:2002, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: 

Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors 

IEC 60950-1:2001, Information technology equipment – Safety – Part 1: General 

requirements 

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing 

and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test 

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing 

and measurement techniques – Radiated radio-frequency electromagnetic field 

immunity test 

IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and 

measurement techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test 

IEC 61000-4-5:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing 

and measurement techniques – Surge immunity test 
2 Існує об’єднане видання 1.2, до якого входить видання 1.0 (1992 р.) та поправки до 

нього 
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IEC 61000-4-6:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing 

and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances induced by radio-

frequency fields 

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing 

and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test 

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing 

and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations 

immunity test 

IEC 61000-4-18:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-18: Testing 

and measurement techniques – Damped oscillatory waves immunity test 

IEC 61000-4-29:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-29: Testing 

and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations 

on d.c. input power port immunity test 

IEC 61000-6-1:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic 

standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments 

IEC 61000-6-2:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic 

standards – Immunity for industrial environments 

IEC 61000-6-4:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic 

standards – Emission standard for industrial environments 

IEC 61010-1:2001, Safety requirements for electrical equipment for 

measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements 

IEC 61131-1:2003, Programmable controllers – Part 1: General information 

IEC 61131-3:2003, Programmable controllers – Part 3: Programming languages 

IEC 61131-4:2004, Programmable controllers – Part 4: User guidelines 

CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility – Requirements for household 

appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission 

CISPR 16-1-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring 

apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring 

apparatus – Ancillary equipment – Conducted disturbances 
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CISPR 16-1-4:2004, Specification for radio disturbance and immunity measuring 

apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring 

apparatus – Ancillary equipment – Radiated disturbances 

CISPR 16-2-1:2005, Specification for radio disturbance and immunity measuring 

apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and 

immunity – Conducted disturbance measurements 

CISPR 16-2-3:2006, Specification for radio disturbance and immunity measuring 

apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and 

immunity – Radiated disturbance measurements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

IEC 60060-1:1992 Методи випробовування високою напругою – Частина 1: 

Загальні визначення понять і вимоги до випробування 

IEC 60068-2-1:2007 Випробування на дію зовнішніх чинників – Частина 2-

1: Випробування – Випробування А: Холод 

IEC 60068-2-2:1974 Випробування на дію зовнішніх чинників – Частина 2-

2: Випробування – Випробування В: Сухе тепло 

IEC 60068-2-6:1995 Випробування на вплив зовнішніх чинників – Частина 

2-6: Випробування – Випробування Fc: Вібрація (синусоїдальна) 

IEC 60068-2-14:1984 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 

2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури 

IEC 60068-2-27:1987 Випробування на вплив зовнішніх чинників – 

Частина 2-27: Випробування – Випробування Еа та настанови: Удар 

IEC 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників – 

Частина 2-30: Випробування – Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12 

год. + 12 год. цикл) 

IEC 60068-2-31:1969 Випробування на дію зовнішніх чинників – Частина 

2-31: Випробування – Випробування Ес: Удари під час грубого поводження зі 

зразками устаткування 

ІЕС 60068-2-32:1975 Основні методи випробовувань на вплив зовнішніх 

чинників – Частина 2: Випробовування – Випробовування ED: Вільне падіння 
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IEC 60364-1:2005 Електроустановки низьковольтні – Частина 1: Основні 

положення, оцінка загальних характеристик, терміни та визначення 

IEC 60364-4-41 Електроустановки низьковольтні – Частина 4-41: Вимоги 

для забезпечення безпеки. Захист від ураження електричним струмом 

IEC 60417 Позначення графічні для апаратури 

IEC 60529:2001 Класифікація кожухів (оболонок) електрообладнання за 

ступенем захисту від впливу навколишнього середовища (IP Код)1 

Поправка 1 (1999) 

IEC 60664-1:1992 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних 

систем – Частина 1: Принципи, вимоги та випробування2 

Поправка 1 (2000) 

Поправка 2 (2002) 

IEC 60664-3:2003 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних 

систем – Частина 3: Використання покриття, герметизації або лиття для захисту 

від забруднення 

IEC 60695-2-11:2000 Випробування на пожежну небезпеку 

електротехнічних виробів – Частина 2-11: Методи випробування 

розжареним/нагрітим дротом – Випробування готових виробів на горючість 

IEC 60695-11-10:1999 Випробування на пожежну небезпеку – Частина 11-

10: Випробування полум’ям – Методи випробувань горизонтальним та 

вертикальним полум’ям 50 Вт  

IEC 60947-5-1:2003 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні – 

Частина 5-1: Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи – 

Електромеханічні пристрої розподільчих кіл 

IEC 60947-5-2:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні – 

Частина 5-2: Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи – Безконтактні 

давачі 

IEC 60947-7-1:2002 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні – 

Частина 7-1: Допоміжне обладнання – Клемні колодки для мідних провідників 
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IEC 60950-1:2001 Обладнання інформаційних технологій – Безпека – 

Частина 1: Загальні вимоги 

IEC 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-2: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до електростатичних розрядів 

IEC 61000-4-3:2006 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-3: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до адіочастотних електромагнітних полів випромінення 

IEC 61000-4-4:2004 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-4: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до швидких перехідних процесів пакетів імпульсів 

IEC 61000-4-5:2005 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-5: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до сплесків напруги та струму 

IEC 61000-4-6:2003 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-6: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями 

IEC 61000-4-8:1993 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-8: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до магнітних полів частоти мережі 

IEC 61000-4-11:2004 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-11: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги 

IEC 61000-4-18:2006 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-18: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до повторюваних загасних коливань 

IEC 61000-4-29:2000 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 4-29: 

Методики випробування та вимірювання – Випробування на несприйнятливість 

до провалів, короткочасних переривань та змінень напруги на вхідному порту 

мережі електроживлення постійного струму 
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IEC 61000-6-1:2005 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 6-1: 

Родові стандарти – Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому 

середовищі та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням 

IEC 61000-6-2:2005 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 6-2: 

Родові стандарти – Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі 

IEC 61000-6-4:2006 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 6-4: 

Родові стандарти – Емісія завад у виробничих зонах 

IEC 61010-1:2001 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального 

та лабораторного електричного устаткування – Частина 1: Загальні вимоги 

IEC 61131-1:2003 Контролери програмовні – Частина 1: Загальні відомості 

IEC 61131-3:2003 Контролери програмовні – Частина 3: Мови програмування 

IEC 61131-4:2004 Контролери програмовні – Частина 4: Настанови для 

користувача 

CISPR 14-1:2005 Електромагнітна сумісність – Вимоги до побутових 

електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури – Частина 

1: Емісія завад 

CISPR 16-1-2:2003 Вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та 

завадостійкості й методи вимірювання – Частина 1-2: Апаратура для 

вимірювання радіозавад та завадостійкості – Допоміжне обладнання – 

Кондуктивні завади 

CISPR 16-1-4 Вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та 

завадостійкості й методи вимірювання – Частина 1-2: Апаратура для 

вимірювання радіозавад та завадостійкості – Допоміжне обладнання – 

Випромінювані завади 

CISPR 16-2-1:2005 Вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та 

завадостійкості й методи вимірювання – Частина 2-1: Методи вимірювання 

завад та завадостійкості – Вимірювання кондуктивних завад 

CISPR 16-2-3:2006 Вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та 

завадостійкості й методи вимірювання – Частина 2-1: Методи вимірювання 

завад та завадостійкості – Вимірювання випромінюваних завад 
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2 ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ 
 

Цей розділ установлює процедуру перевіряння ПЛК і пов’язаних з ними 

зовнішніх пристроїв на відповідність вимогам цьому стандарту. Встановлення 

відповідності охоплює: 

— випробування типу згідно з розділами 6, 9 і 12; 

— випробування шляхом відповідної експертизи, візуальний контроль і/або 

вимірювання. 

Ці випробування є кваліфікаційними і не пов’язані зі способами 

застосування ПЛК. Згідно зі сферою застосування цього стандарту перевіряння 

відповідності може не охоплювати встановлення здатності системи ПЛК 

задовольняти заданим вимогам автоматизованої системи. У разі необхідності 

виробник і користувач повинні узгодити проведення спеціальних випробувань, 

які не встановлені цим стандартом. 

Додатково в розділі 13 встановлені стандартні випробування. 

Примітка. Периферійні пристрої, що використовують в тих самих умовах 
навколишнього середовища, що і система ПЛК, повинні відповідати тим самим вимогам. 

2.1 Випробовуване устатковання (ВУ) 

Системи ПЛК охоплюють діапазон від автономних виробів до модульних 

конструкцій; це призводить до великої різноманітності створюваних 

користувачем фактичних конфігурацій системи ПЛК. З очевидних практичних 

міркувань в більшості випадків випробування типу не можуть проводитися на ВУ, 

ідентичному системам ПЛК, створеним користувачем, тому необхідний висновок 

технічного експерта. Отже, виробник зобов’язаний визначити ВУ і 

задокументувати відповідні план і програму випробувань для виконання 

наступних принципів. 

Сукупність випробувань, ВУ і програм випробувань повинні бути такими, 

щоб було можна обґрунтовано вважати, що будь-яка конфігурація, створена 

користувачем згідно зі специфікаціями виробника й інструкціями щодо 

установки, може задовільно пройти ці самі випробування та буде належним 
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чином функціонувати в нормальному режимі, який ці випробування призначені 

відображати. 

Для досягнення цілей цього випробування типу виробник може 

використовувати різні ВУ, у разі, якщо в цьому стандарті не передбачено інше. 

Якщо ВУ, що представляє основний ПЛК або станцію віддаленого 

вводу/виводу (СВВВ), має модульну структуру, воно повинно задовольняти 

щонайменше такій вимозі. 

Всі типи модулів повинні бути представлені в одній (1) або декількох 

конфігураціях ВУ, в яких допускається будь-яке поєднання модулів. 

Всі типи модулів повинні бути вмонтовані в конфігурації ВУ і щонайменше 

один раз випробувані. 

Примітка. Можливість застосування статистичних критеріїв, заснованих на методі 
вибірки, доцільно розглядати за великої кількості входів/виходів (наприклад, >100). 

У разі, якщо в одну одиницю ВУ повинна бути включена дуже велика 

кількість сімейств, виробник повинен використовувати кілька одиниць ВУ таким 

чином: 

— для випробування типу сімейства з дуже подібними модулями (тобто 

модулями, виготовленими за однаковою схемою, що відрізняються один від 

одного головним чином, наприклад, кількістю входів і виходів) виробник може 

вирішити включити в основну систему ПЛК тільки один (1) довільно обраний 

член сімейства. Якщо випробування типу залежить від відмінностей між 

модулями, то одиничний член сімейства використовувати не можна; 

— для створення релевантних ВУ необхідно використовувати відповідні 

пристрої, зазначені в каталозі, такі як блоки живлення, зовнішні пристрої для 

додатків, процесор(и) тощо; 

— якщо локальне розширення шини є частиною системи ПЛК і якщо 

найбільша довжина його кабелю дорівнює або менша за 3 м, його вважають 

внутрішньою шиною ПЛК. У такому разі його не можна розглядати як порт для 

випробування; 
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— якщо локальне розширення шини є частиною системи ПЛК і дозволяє 

проводити кабель довжиною більше за 3 м, то тільки один (1) кінець лінії зв’язку 

є частиною ВУ і вважається портом передачі даних. 

У разі, якщо нові вузли/модулі підключають вже після виходу каталогу 

систем ПЛК, які успішно пройшли випробування згідно з даним стандартом, 

можна використовувати більш просте ВУ порівняно з тим, яке використовували 

під час початкових випробувань. Це допустимо тільки в тому разі, якщо таке ВУ 

та відповідні програми випробувань, надані виробником, надають можливість 

виконати необхідне перевіряння відповідності так, якби ці нові одиниці/модулі 

пройшли попередні випробування у складі ВУ. 

Якщо в цьому стандарті не встановлено ніяких інших вимог, виробник може 

проводити кожне випробування типу на новій одиниці ВУ або проводити 

послідовно кілька випробувань типу на одній і тій же одиниці ВУ. 

Одні випробування можна легко проводити на одній одиниці устатковання, 

інші випробування зручніше проводити з комплектом одиниць устатковання, 

зконфігурованих разом. Устатковання, яке підлягає випробуванням, має 

задовольняти цій умові. Рекомендації щодо ВУ надано в окремих розділах щодо 

видів випробувань. 

 

2.2 Особливості випробувань на стійкість та ЕМС випробувань  

 

На рисунку 1 позначено не всі лінії зв’язку, а тільки головні лінії зв’язку. 

Більшість ВУ під час випробування повинна мати кілька ввімкнених 

інтерфейсів/портів. 

В будь-який момент часу випробовують тільки одну (1) підсистему. Інші 

підсистеми розглядають як допоміжне обладнання. 

Наприклад, щоб виконати певне випробування на ВУ А, устатковання 

інших одиниць ВУ може бути підключеним, але не повинно перебувати на 

випробувальному стенді. 

Наприклад, щоб перевірити стійкість системи ПЛК до електричних  
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Рисунок 1 – Конфігурації ВУ 

Кожен модуль системи ПЛК, як наведено на Рисунку 2, може складатися з 

ВУ, представленого на Рисунку 1, такого, як А, В, С, D, Е та/або F. Для контролю 

різних портів кожної одиниці ВУ виробник може використовувати підсистеми, а 

різні одиниці ВУ випробовують послідовно. 

 
 
 

Рисунок 1 – Конфігурації ВУ 

Кожен модуль системи ПЛК, як наведено на Рисунку 2, може складатися з 

ВУ, представленого на Рисунку 1, такого, як А, В, С, D, Е та/або F. Для контролю 

різних портів кожної одиниці ВУ виробник може використовувати підсистеми, а 

різні одиниці ВУ випробовують послідовно. 
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або будь-яке інше прийнятне поєднання цього устатковання), але належним 

чином випробувати відповідні порти кожної одиниці ВУ з устаткованням, що є 

частиною випробувального стенду (лабораторне устатковання, необхідне для 

випробування ВУ), що дозволяє замінити відсутні ІЗПН/ВС/СВВВ. Виходячи з 

практичних міркувань, для випробування портів ВУ виробник може 

використовувати наявні одиниці ІЗПН/ВС/СВВВ. 

Щонайменше один (1) з кожного типу портів входу/виходу ВУ або їх 

репрезентативна кількість повинні бути підключені та в робочому стані. 

Вибір репрезентативних функціональних режимів здійснюють з 

урахуванням того, що будуть випробувані лише найпоширеніші функції ПЛК. 

 

2.3 Умови випробування на стійкість 

 

Взагалі модуль, який міститься в каталозі виробника, повинен 

випробовуватися в окремому порядку таким чином, щоб об’єднання кількох 

модулів не впливало на результат випробування. Потрібно звертатися до 

конкретних розділів, в яких йдеться про випробування на стійкість. 

 

2.4 Процедура перевіряння 

 

Випробування типу виконують на ВУ, визначеному в 2.1, якщо не 

встановлено інше. 

Для кожного випробування виробник повинен: 

— визначити спосіб установки цієї конфігурації та її зовнішніх з’єднань; 

— надати відповідні програми випробувань для використання під час 

випробувань; 

— запропонувати процедуру перевіряння правильності функціонування, в 

тому числі спосіб оцінювання точності та тимчасових відхилень аналогових 

вхідних/вихідних сигналів. 
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Відповідні програми випробувань і процедури перевіряння правильності 

функціонування, що надаються виробником, повинні задовольняти вимогам, 

наведеним у 2.5. 

 

2.5 Вимоги до програм випробувань і процедур перевіряння 

правильності функціонування (ПППФ), що надаються виробником 

 

Під час випробувань типу не повинно бути: 

— псування апаратури, за винятком випадків, коли це передбачено 

випробуванням; 

— зміни операційної системи та випробувальних програм та/або порядку їх 

виконання; 

— ненавмисної зміни системи та прикладних даних, що їх зберігають або 

обмінюють; 

— нестійкої або непередбаченої поведінки ВУ; 

— відхилення аналогових вхідних/вихідних сигналів за межі, визначені в 

пункті 4 підрозділу 7.10.2 та пункті 3 підрозділу 7.11.2. 

Всі відповідні функції та частини ВУ (тобто вузли й модулі) повинні 

функціонувати таким чином, щоб вхідні та вихідні інформаційні канали, пов’язані 

з цими функціями і частинами устатковання, контролювалися. 

Всі канали входів/виходів і канали зв’язку ВУ повинні контролюватися. 

Примітка. Можливість застосування статистичних критеріїв, заснованих на методі 
вибірки, доцільно розглядати за великої кількості входів/виходів (наприклад, >100). 

Всі внутрішні і зовнішні засоби виведення інформації щодо стану об’єкта, 

такі як дисплеї, світлові сигналізатори, аварійна сигналізація і регістратори 

результатів самодіагностики, повинні контролюватися. Процедури випробувань 

повинні передбачати можливість перевіряння зазначених дій. 

Всі різні режими роботи систем ПЛК, важливі для реалізування 

користувачем, такі як запускання й зупинювання, холодний/теплий/гарячий 

повторний запуск, нормальна робота і нормальне зупинювання, 
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програмування/управління за допомогою ІЗПН тощо за можливості перевіряють 

на якість виконання та поведінку. 

Повинні бути перевірені умови ініціалізації і перезавантаження всіх 

компонентів конфігурації ПЛК в режимах запускання та зупинювання. Різні 

режими, такі як виконання, програмування, реєстрування, перевіряють на якість 

виконання та поведінку. 

Контролюватися й випробовуватися повинні будь-які 

особливості/характеристики, які не відображені в цьому стандарті, але необхідні 

для правильного функціонування базової системи ПЛК. 

 

2.6 Загальні умови випробувань 

 

Випробування потрібно проводити згідно з відповідною процедурою 

випробувань. 

Випробування потрібно проводити відповідно до загальних умов, 

встановлених в таблиці 1, якщо не встановлено інших умов. 

Для випробувань типу послідовність не має значення, якщо не встановлено 

інше. 

 

Таблиця 1 – Загальні умови випробувань 

 Умови випробувань 
Джерело живлення устатковання Номінальна напруга та частота 

Температура Від 15 °С до 35 °С 
Відносна вологість ≤ 75 % 
Барометричний тиск Від 86 кПа до 106 кПа (від 650 мм рт. ст. 

до 800 мм рт. ст.) 
Вихідні навантаження Вихідні навантаження відповідно 

номінальним навантаженням 
Забруднення Рівень забруднення 2 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в  

IEC 61131-1 та подані нижче. 

3.1 аналоговий вхід (analogue input) 

Пристрій, який перетворює безперервний сигнал в дискретний, що 

виражається мультибітовим двійковим числом, для роботи в ПЛК-системі. 

3.2 аналоговий вихід (analogue output) 

Пристрій, який перетворює мультибітове двійкове число з ПЛК-системи в 

безперервний сигнал. 

3.3 доступна частина (accessible) 

Частина, якою можна торкнутися шарнірним випробувальним пальцем або 

випробувальним штифтом, в разі якщо вона встановлена належним чином; див. 

12.1.2, 12.1.3 та додаток С. 

3.4 базова ПЛК (-система) (basic PLC(-system)) 

Конфігурація, яка складається щонайменше з процесорного пристрою, 

джерела живлення та пристрою вводу/виводу; див. Рисунок 2. 

3.5 батарея (battery) 

Електрохімічне джерело енергії, яке можна перезаряджати або не можна 

перезаряджати. 

3.6 зазор (clearance)  

Найкоротша відстань в повітрі між двома провідними частинами. 

[IEC 60664-1, 1.3.2] 

3.7 захисне покриття (coating, protective):  

Покриття з відповідного ізоляційного матеріалу, який закриває зазор і/або 

шлях витоку друкованої плати і відповідає поверхні друкованої плати таким чином, 

щоб не допустити впливу зовнішнього середовища і щоб зазор і/або шлях витоку 

могли витримати необхідну імпульсну та безперервну електричну напругу. 

Примітка. Покриття зазвичай застосовують, щоб не допустити впливу атмосфери і 
посилити діелектричні властивості зазору і/або шляхів витоку, які без покриття, як правило, не 
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бувають відповідними. Менш ефективне покриття дозволяє запобігти впливу атмосфери, але не 
може гарантувати надійність з огляду на посилення діелектричних властивостей. 

3.8 показник стійкості до пробою (ПСП) (comparative tracking index (CTI)) 

Числове значення найбільшої напруги, за якої матеріал витримує без 

пробою падіння 50 крапель розчину NH4CI (хлориду аміаку). 

[IEC 60112, 3.5, модифіковано] 

3.9 довжина шляху витоку (creepage distance) 

Найкоротша відстань уздовж поверхні монолітного ізоляційного матеріалу 

між двома провідними частинами. 

[IEV 151-15-50] 

3.10 струмоприймальний (current sinking)  

Властивість приймання струму. 

3.11 струмоподавальний (current sourcing)  

Властивість подавання струму. 

3.12 цифровий вхід типу 1 (type 1 digital input)  

Пристрій для вимірювальних сигналів, які надходять від механічних 

контактів пристроїв перемикання, наприклад реле, кнопок, вимикачів тощо. 

Перетворює фактично сигнал з двома станами в однобітове двійкове число. 

Примітка. Цифрові входи типу 1 можуть бути непридатні в разі використання 
напівпровідникових приладів, таких, як давачі, безконтактні перемикачі тощо. 

3.13 цифровий вхід типу 2 (type 2 digitl input)  

Пристрій для вимірювальних сигналів від напівпровідникових пристроїв 

перемикання, наприклад двопровідних безконтактних перемикачів. Перетворює 

фактично сигнал з двома станами в однобітове двійкове число. 

Примітка 1. Описані тут двопровідні безконтактні перемикачі сконструйовані згідно з 
IEC 60947-5-2. 

Примітка 2. Даний клас можна використовувати замість класів 1 і 3. 

3.14 цифровий вхід типу 3 (type 3 digital input)  

Пристрій для вимірювальних сигналів, які надходять від напівпровідникових 

пристроїв перемикання, таких як двопровідні безконтактні перемикачі. Перетворює 

фактично сигнал з двома станами в однобітове двійкове число. 

Примітка 1. Даний клас можна також використовувати замість класу 1. 
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Примітка 2. Цифрові входи типу 3 мають нижчі електричні характеристики порівняно з 
цифровими входами типу 2. Зазвичай завдяки цьому вони мають значно вищу щільність 
вхідного каналу на один модуль або на одну одиницю продукції. Відмінність типу 3 від типу 2 
полягає в тому, що перший сумісний з пристроями згідно з IEC 60947-5-2, які в вимкненому 
стані працюють на низькому струмі. Робочі діапазони встановлено в таблиці 8. Що стосується 
сумісності з безконтактними перемикачами, то велика кількість безконтактних перемикачів, 
сумісних з типом 2, будуть сумісні також з типом 3. 

3.15 цифровий вихід (digital output)  

Пристрій, який перетворює однобітове двійкове число в сигнал з двома станами. 

3.16 земля (earth) 

Провідна маса землі, електричний потенціал якої в будь-якій точці 

традиційно приймають за нуль. 

[IEV 195-01-01] 

3.17 ЕМС (електромагнітна сумісність) (ЕМС (electromagnetic 

compatibility))  

Здатність устатковання або системи працювати задовільним чином в їх 

електромагнітних умовах без створення неприпустимих електромагнітних завад 

для будь-якого об’єкта в даному середовищі. 

[IEV 161-01-07] 

3.18 закрите устатковання (enclosed equipment) 

Устатковання, закрите з усіх боків, можливим винятком є лише поверхня, 

на якій його встановлено, для захисту персоналу від випадкового торкання 

струмопровідних або рухомих частин, що містяться в апаратурі, і устатковання 

від попадання випадкових твердих тіл середніх розмірів, та відповідає вимогам 

щодо механічної міцності, займання й стійкості (якщо можливо). Ступінь захисту 

повинна становити > IP20. 

3.19 корпус (enclosure)  

Кожух устатковання, який забезпечує спосіб і ступінь захисту, відповідні 

призначенню. 

[IEV 195-02-35] 

3.20 випробуване устатковання (ВУ) (equipment under test (EUT)) 

Репрезентативна(і) конфігурація(і), як встановлено виробником, 

використовувана(і) для випробувань типу (див. Розділ 2). 
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3.21 зовнішні провідні з’єднання (external wiring)  

Провідні з’єднання устатковання ПЛК-системи, встановлювані користувачем. 

3.22 польова проводка (field wiring)  

Зовнішні дротяні з’єднання. 

3.23 функціональний дріт заземлення (functional earthing conductor)  

Провід, який має електричний контакт, наприклад, з землею з метою 

поліпшення завадостійкості. 

3.24 ручне устатковання (hand-held equipment)  

Устатковання, що утримують однією рукою, в той час як керують ним 

іншою рукою. 

3.25 небезпечна напруга (hazardous live) 

Здатна призвести до ураження електричним струмом або електричного 

опіку за нормальних умов або за умов одиночної несправності. 

Примітка. Значення, що застосовуються для нормальних умов, наведено в 11.2.1.1, а 
значення, що застосовуються для умов з одиночною несправністю, наведено в 11.2.1.2. 

3.26 стійкість (до завад) (immunity (to a disturbance)) 

Здатність пристрою, устатковання або системи працювати без погіршення 

характеристик за наявності електромагнітних завад. 

[IEV 161-01-20] 

Примітка. Згідно з даним стандартом застосовують не тільки виключно до ЕМС. Його 
можна також застосовувати, наприклад, до вібрації, вологості тощо. 

3.27 випробування типу на стійкість (випробування на стійкість) 

(immunity type test (immunity test)) 

Випробування типу, яке підтверджує, що функціонування основної ПЛК-

системи не змінюється під час додавання певних величин, що на них впливають, 

призначених імітувати нормальні умови експлуатації. 

3.28 ізоляція (insulation) 

Всі матеріали і компоненти, що використовуються для ізоляції провідних 

елементів пристрою. 

[IEV 151-15-41] 

Примітка 1. Ізоляцією може бути тверда речовина, рідина, газ (наприклад, повітря) або 
їх сукупність. [IEV 151-03-30] 
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Примітка 2. Ізолювати (to insulate) – запобігати виникненню провідності між двома 
провідними частинами. [IEV 151-03-28] 

Примітка 3. Ізолювати (to isolate):  
– повністю від’єднати пристрій або ланцюг від інших пристроїв або ланцюгів;  
– забезпечити (шляхом поділу) певний ступінь захисту від ланцюга під будь-якою 

напругою. [IEV 151-03-29] 

3.29 основна ізоляція (basic insulation) 

Ізоляція небезпечних частин устатковання під напругою для забезпечення 

основної захисту. 

[IEV 195-06-06] 

Примітка. Це визначення не застосовне до ізоляції, яку використовують виключно з 
функціональними цілями. 

3.30 подвійна ізоляція (double insulation) 

Ізоляція, що складається з основної та додаткової ізоляції. 

[IEV 195-06-08] 

3.31 посилена ізоляція (reinforced insulation) 

Ізоляція небезпечних провідних частин, яка забезпечує ступінь захисту від 

ураження електричним струмом, еквівалентну подвійній ізоляції. 

Примітка. Посилена ізоляція може складатися з кількох шарів, які неможливо 
випробувати поодинці як додаткову або основну ізоляцію. 

[IEV 195-06-09] 

3.32 додаткова ізоляція (supplementary insulation) 

Незалежна ізоляція, застосовувана додатково до основної ізоляції для 

захисту від коротких замикань. 

3.33 інтерфейс (interface) 

Межа між розглянутої системою і іншою системою або між окремими 

частинами системи, через яку передається інформація чи електрична енергія. 

3.34 внутрішні провідні з’єднання (internal wiring) 

Провідні з’єднання всередині устатковання ПЛК-системи, що 

встановлюється виробником. 

3.35 ізольовані (пристрої, ланцюги) (isolated (devices, circuits)) 

Пристрої або ланцюги без гальванічного з’єднання між собою. 
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3.36 частина устатковання під напругою (live part) 

Провід або провідна частина, що перебуває під напругою під час 

нормальної експлуатації, в тому числі нейтральний провід, але, згідно з 

домовленістю, не PEN-, РЕМ- або PEL-проводи. 

Примітка 1. Дане визначення не обов’язково стосується ризику ураження електричним 
струмом. [IEV 195-02-19] 

Примітка 2. PEN-провід – провід, який по’єднує функції як захисного проводу 
заземлення, так і нейтрального проводу. [IEV 195-02-12] 

Примітка 3. РЕМ-провід – провід, який об’єднує функції як захисного проводу 
заземлення, так і проводу з середньою точкою. [IEV 195-02-13] 

Примітка 4. PEL-провід – провід, який по’єднує функції як захисного проводу 
заземлення, так і лінійного проводу. [IEV 195-02-14] 

3.37 група матеріалів (material group) 

Ізоляційні матеріали, які класифікують за показником стійкості до пробою 

(ПСП) (див. 11.4.3). 

3.38 мікросередовище (micro-environment) 

Умови зовнішнього середовища, в яких перебувають зазор або шлях витоку, 

що розглядаються. 

Примітка. Якість ізоляції визначається впливом мікросередовища зазору або шляху 
витоку, а не зовнішнім середовищем устатковання. Мікросередовище зазору або шляху витоку 
може бути більш сприятливим або менш сприятливим, порівняно із зовнішнім середовищем 
устатковання. Воно охоплює всі чинники, що впливають на ізоляцію, такі як кліматичні, 
електромагнітні, забруднення тощо (IEC 60664). 

3.39 модуль (module) 

Частина ПЛК-системи, що містить ідентифіковане(і) пристрій(ої) (МПП, 

аналоговий вхід тощо), яку(і) вставляють в сполучну плату або основний блок. 

3.40 багатоканальний модуль (multi-channel module) 

Модуль, що містить інтерфейси багатоканальних входів і/або виходів 

сигналів, які можна ізолювати або не ізолювати один від одного. 

3.41 нормальне функціонування (normal use) 

Функціонування, в тому числі режим очікування, відповідно до інструкцій з 

експлуатації або відповідно до очевидного призначення. 

Примітка. Нормальні робочі умови встановлені в Розділі 4. 

3.42 нормальний режим (normal condition) 

Режим, за якого задіяні всі механізми захисту від ризиків, безпечний режим. 
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3.43 відкрите устатковання (open equipment) 

Устатковання, у якого можуть бути доступні електричні частини під 

напругою, наприклад головний процесорний пристрій. Відкрите устатковання 

повинно бути вбудовано в інші вузли з метою забезпечення безпеки. 

3.44 оператор (operator) 

Особа, яка здійснює управління і контроль пристрою або процесу через 

ІУК, підключений до ПЛК-системи. Оператор не може вносити зміни в 

конфігурацію апаратних засобів ПЛК, програмних засобів або прикладну 

програму. ПЛК не призначений для застосування персоналом, які не мають 

достатньої кваліфікації. Передбачається, що оператор повинен знати про загальні 

ризики у промисловому середовищі. 

3.45 категорія перенапруги (ланцюга або електричної системи) 

(overvoltage category (of аcircuit or within an electrical system)) 

Класифікація, заснована на обмеженні (або контролюванні) значень 

передбачуваних перехідних перенапруг, що виникають в ланцюзі (або в межах 

електричної системи, що має різні номінальні напруги ) і залежить від засобів, які 

використовують для обмеження перенапруг. 

[IEC 60664-1, 1.3.10, модифіковано] 

Примітка 1. В електричній системі перехід з однієї категорії перенапруги до іншої 
більш низької досягають застосуванням відповідних засобів, які відповідають вимогам 
інтерфейсу. Такі вимоги інтерфейсу можуть полягати в установці захисних пристроїв від 
перенапруг або послідовно-паралельного імпедансу, здатних розсіювати, поглинати або 
перетворювати енергію відповідного імпульсу струму, щоб знизити значення перехідної 
перенапруги до такої величини, яка відповідає бажаній нижчій категорії перенапруги. 

Примітка 2. Устатковання, до якого застосовний цей стандарт, призначене для 
використання в категорії перенапруги II. 

3.46 стаціонарне устатковання (permanent installation) 

Частина ПЛК-системи, яка повинна виконувати прикладну функцію 

відповідно до свого призначення. 

Примітка. Див. Додаток А. 
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3.47 ступінь забруднення (в мікросередовищі) (pollution degree (in the 

micro-environment)) 

Для оцінювання зазорів і шляхів витоку встановлені три ступеня 

забруднення мікросередовища. 

Примітка 1. Провідність забрудненої ізоляції виникає внаслідок осадження стороннього 
матеріалу і вологості. 

Примітка 2. Найменші значення зазорів для умов ступенів забруднення 2 і 3 
ґрунтуються на дослідних даних, але не на даних фундаментальних досліджень. 

3.48 ступінь забруднення 1 (pollution degree 1) 

Відсутність забруднень або наявність тільки сухих непровідних забруднень. 

Забруднення не чинить впливу. 

3.49 ступінь забруднення 2 (pollution degree 2) 

Зазвичай наявні тільки непровідні забруднення. Іноді, однак, можна 

очікувати тимчасову провідність, спричинену конденсацією вологи. 

3.50 ступінь забруднення 3 (pollution degree 3) 

Наявні провідні забруднення, або очікується, що наявні сухі непровідні 

забруднення можуть ставати провідними внаслідок конденсації вологи. 

3.51 порт (port) 

Доступ до пристрою або мережі, за допомогою якого можна передавати та 

приймати електромагнітну енергію або сигнали і за допомогою якого можна 

спостерігати і вимірювати змінні величини пристрою або мережі. 

Примітка. Найчастіше використовують щодо ЕМС. 

[IEV 131-12-60] 

3.52 переносне устатковання (portable equipment) 

Закрите устатковання, яке пересувають під час роботи і яке можна легко 

перемістити з одного місця в інше без відключення від джерела живлення. 

Примітка. Прикладами переносного устатковання є інструментальні засоби 
програмування і налагодження (ІЗПН) і випробувальний стенд (ВС). 

3.53 захисний провід (protective conductor) 

Провід, призначений для цілей безпеки, наприклад для захисту від 

ураження електричним струмом. 

[IEV 195-02-09] 
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3.54 наднизьковольтний захисний ланцюг (ННВЗ-ланцюг) (protective 

extra low-voltage circuit (PELV circuit)) 

Електричний ланцюг, в якому за нормального режиму і за одиночної 

несправності, за винятком несправностей в заземленні в інших ланцюгах, напруга 

не може перевищувати 30 В середньоквадратичного значення напруги, 42,4 В 

пікової напруги або 60 В напруги постійного струму. 

ННВЗ-ланцюг аналогічний ННВБ-ланцюгу, який приєднаний до захисного 

заземлення. 

3.55 захисний імпеданс (protective impedance) 

Одиничний компонент, що розглядається як повністю справний, сукупність 

компонентів або сукупність основної ізоляції і пристрої, що обмежують рівень 

струму або напруги, що мають такі імпеданс, конструкцію і надійність, які в разі 

з’єднання частин під небезпечною напругою і досяжних струмопровідних частин, 

забезпечують рівень безпеки згідно з вимогами цього стандарту за нормального 

режиму та за умов одиночної несправності. 

3.56 зовнішня електромережа (public mains) 

Енергія з електропроводів/електромережі стаціонарної системи 

енергопостачання будівлі. 

3.57 повторювана пікова напруга (recurring peak voltage) 

Пікове значення електрорушійної сили, характеристика якої повторюється в 

певному періоді. 

3.58 стандартне випробування (routine test) 

Випробування на відповідність, якому піддається кожна окрема одиниця 

протягом або після її виробництва. 

[IEV 151-16-17] 

3.59 наднизьковольний безпечний ланцюг (ННВБ-ланцюг) (safety extra 

low-voltage circuit (SELV circuit)) 

Електричний ланцюг, в якому за нормального режиму і за умов одиночної 

несправності, в тому числі несправності заземлення в інших ланцюгах, напруга не 
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може перевищити 30 В середньоквадратичного значення напруги, 42,4 В пікової 

напруги або 60 В напруги постійного струму. 

СНБН-ланцюг не підключений до захисного заземлення. 

3.60 обслуговуючий персонал (service personnel) 

Особа, що змінює або ремонтує конфігурацію апаратних засобів або 

прикладну програми ПЛК. 

Обслуговуючий персонал може також встановлювати оновлені програмні 

засоби, що їх постачає виробник. Передбачається, що обслуговуючий персонал 

повинен пройти навчання з програмування та функціонування устатковання ПЛК 

та щодо його застосування. 

Це особи, які пройшли відповідне технічне навчання, мають практичний 

досвід, необхідний для розуміння небезпек, зокрема електричних небезпек, на які 

вони наражаються під час виконання певних задач, і які знають про заходи для 

мінімізації ризику для себе, інших осіб або для устатковання. 

3.61 повний вихідний струм (вихідного модуля) (total output current (of an 

output module)) 

Струм, який може видавати багатоканальний модуль, що функціонує за 

найбільш несприятливої комбінації нормальних режимів без перевищення 

регламентованих температурних меж будь-якою частиною цього модуля (ізоляція, 

термінали, відкриті провідні частини тощо). 

Примітка. У разі багатоканального модуля повний вихідний струм зазвичай менший, 

ніж сума вихідних струмів каналів. 

3.62 випробування типу (type test) 

Випробування на відповідність, якому піддають одну або кілька 

репрезентативних одиниць продукції. 

[IEV 151-16-16] 

3.63 блок (unit) 

Вузол в збірці (який може складатися з модулів, що вставлені або іншим 

способом з’єднані всередині вузла), поєднаний з іншими блоками в системі 
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кабелями у разі стаціонарних блоків і кабелями або іншими засобами у разі 

переносних блоків. 

3.64 випробування типу на міцність (випробування на міцність) 

(withstand type test (withstand test)) 

Випробування типу, яке підтверджує, що застосування до основної ПЛК-

системи більш жорстких величин, що чинять вплив, не послабляє її здатності 

виконувати передбачені функції. 

3.65 робоча напруга (working voltage) 

Найвище значення напруги змінного струму або напруги постійного струму 

в певному ізоляційному матеріалі, яке можна отримати тоді, коли на устатковання 

подається номінальна напруга (Ue). 

Перехідні процеси не враховують. 

Враховують режими холостого ходу і нормальної експлуатації. 

 
4 НОРМАЛЬНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИМОГИ 
 
Користувач повинен переконатися, що умови експлуатації устатковання 

відповідають вимогам. ПЛК та ПЛК-система призначені для застосування в 

умовах виробничого середовища. 

Користувач повинен забезпечити відповідність умов установки умовам 

навколишнього середовища, наданим у цьому стандарті. 

 

4.1 Кліматичні умови та вимоги  

 

4.1.1 Температура навколишнього повітря в умовах експлуатації 

Устатковання повинно бути придатне для експлуатації в діапазонах 

температур, наведених у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Температура навколишнього повітря в умовах експлуатації 

систем ПЛК 

 Тип границі Закрите устатковання Відкрите устатковання 
Діапазони температур Максимум 40 °С 55 °С 

Мінімум 5 °С 5 °С 
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Для устатковання без вентиляції, яке охолоджується шляхом природної 

конвекції повітря, температурою навколишнього повітря устатковання є 

температура в точці, віддаленій не більше ніж на 50 мм від устатковання на 

горизонтальній площині, розташованій у вертикальній середній точці устатковання. 

Для устатковання з вентиляцією температурою навколишнього повітря 

устатковання є температура повітря, що поступає, в точці, віддаленій не більше 

ніж на 50 мм від площини точки входу повітряного струменя устатковання. 

Не допускається будь-яке зовнішнє примусове охолодження. Відкриті 

периферійні пристрої, призначені для стаціонарної установки як частини ПЛК-

системи, повинні відповідати діапазону робочих температур ПЛК. 

Деякі види устатковання (наприклад, встановлені на панелі ЛМІ тощо) можуть 

використовувати об’єднані характеристики відкритого і закритого устатковання. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.2 і 6.2.1. 

4.1.2 Відносна вологість 

Устатковання повинно бути придатне для експлуатації за рівня відносної 

вологості від 10 % до 95 % без утворення конденсату. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.2.2. 

4.1.3 Висота над рівнем моря 

Апаратура повинна бути придатною для експлуатації на висоті до 2000 м 

над рівнем моря. 

Проведення випробування не потрібно. 

4.1.4 Ступінь забруднення 

Апаратура призначена для експлуатації в умовах, що відповідають ступеню 

забруднення 2, якщо виробником не встановлено інших вимог. 

 

4.2 Механічні умови і вимоги під час експлуатації 

 

Умови вібрації, ударних навантажень і вільного падіння істотно змінюються 

в залежності від способу установки і навколишніх умов, які дуже складно 

регламентувати. 
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Для цілей цього стандарту робочі умови непрямо встановлюються вимогами 

випробувань, зазначеними нижче, застосовними до незнімного, а також до 

розпакованого переносного й ручного устатковання (див. винятки у 4.2.2). Вони 

не застосовні до устатковання, що містить вузли, відмінні від ПЛК-систем і/або 

пов’язаних з ними периферійних пристроїв. 

Досвід показує, що устатковання, яке задовольняє цим вимогам, придатне 

для застосування в виробничих умовах в стаціонарних установках. 

Незнімне устатковання – це устатковання, яке є частиною стаціонарного 

устатковання. 

4.2.1 Вібрація 

Параметри стійкості наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Синусоїдальні вібрації в умовах експлуатації систем ПЛК 

Діапазон частот 
Гц2 

Безперервна1 Випадкова1 

5 ≤ f < 8,4 Зміщення 1,75 мм, 
постійна амплітуда 

Зміщення 3,5 мм, 
постійна амплітуда 

8,4 ≤ f ≤ 150 Прискорення 0,5 g, 
постійна амплітуда 

Прискорення 1,0 g, 
постійна амплітуда 

 

1 Всі значення амплітуди є піковими значеннями. 
2 Частоту переходу, приблизно 8,4 Гц, потрібно відрегулювати для досягнення плавного і безперервного 

переходу від значення постійної амплітуди зміщення до значення постійної амплітуди прискорення. 
Примітка. gpeak=0,004024 f2 Dpeak 

 

Вібрацію прикладають до кожної з трьох взаємно перпендикулярних осей. 

Виробник повинен надати метод установки переносних і ручних 

периферійних пристроїв на випробувальному стенді. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.3.1. 

4.2.2 Ударостійкість 

Вимоги до стійкості: випадкові відхилення до 15 g, 11 мс, 

напівсинусоїдальні, в кожній з трьох взаємно перпендикулярних осей. 

Ці вимоги не поширюються на пристрої з ЕПТ. 

Електромеханічні реле можуть піддаватися короткочасним ударам з прискоренням 

до 15 g. Під час випробувань допускаються тимчасові збої в роботі устатковання, але 

устатковання повинно бути повністю працездатним після їх завершення. 
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Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.3.2. 

4.2.3 Вільне падіння (переносного і ручного устатковання) 

Вимоги щодо стійкості для вільного падіння показані в таблиці 4. 

Таблиця 4 – Вільне падіння на бетонну підлогу для переносного й ручного 

обладнання 

 Переносне та ручне 
(будь-якої маси) 
(витривалість) 

Ручне (будь-якої 
маси) (стійкість) 

Нормативний пункт 

Випадкові падіння  1000 мм; два 
випробування 

1, 2, 4 

Падіння плазом 100 мм; два 
випробування 

 1, 4 

Падіння в 
контрольованому 
положенні 

30° або 100 мм; два 
випробування 

 1, 3, 4 

 

1 Попередження: допускаються тимчасові збої в роботі в момент удару, але після випробувань 
устатковання повинно бути повністю працездатним. Тому, якщо устатковання функціонувало в момент 
падіння, удар може спровокувати неполадки в роботі устатковання, для усунення яких може 
знадобитися коригування оператором. 

2 Встановлена висота над рівнем моря (звичайне розташування під час експлуатації) наведена у 
таблиці 18. 

3 Див. таблицю 18. 
4 Випадкові падіння – це падіння на будь-який край, поверхню або кут. Падіння плазом – це 

падіння тільки на поверхню. Падіння в контрольованому положенні – це падіння тільки на краї. 
Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.3.3. 

 

4.3 Умови та вимоги до транспортування й зберігання 

 

До блоків ПЛК, розміщеним всередині упаковки виробника застосовні такі 

вимоги. 

Транспортування і зберігання не упакованого переносного обладнання 

повинні відповідати вимогам 4.2. 

Якщо до складу обладнання входять компоненти, що потребують особливих 

обмежень (наприклад, КМОН-компоненти, батареї тощо), виробник повинен 

встановити заходи, які потрібно вжити під час транспортування і зберігання. 

4.3.1 Температура 

Діапазон допустимих температур складає від –40 °C до +70 °С. 
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Прийнятним є діапазон температур від –25 °С до +70 °С, але не 

рекомендується для нових конструкцій ПЛК. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.2. 

4.3.2 Відносна вологість 

Діапазон відносної вологості від 10 % до 95 %, без утворення конденсації. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.2.2. 

4.3.3 Висота над рівнем моря 

Атмосферний тиск на конструкцію під час транспортування має бути 

еквівалентним висоті над рівнем моря від 0 м до 3000 м (щонайменше 70 кПа). 

Проведення випробування не потрібно. 

4.3.4 Вільне падіння (блоки ПЛК в упаковці виробника) 

Вимоги до міцності для блоків ПЛК в упаковці виробника наведені в 

таблиці 5. Після випробувань вони повинні бути повністю працездатні і не мати 

очевидних руйнувань. 

Таблиця 5 – Вільне падіння на бетонну підлогу в упаковці виробника 

Маса під час 
відвантаження 

кг 

Висота випадкового вільного падіння 
мм 

Кількість падінь 
У транспортувальній 

тарі 
У споживчій тарі 

< 10 1000 300 5 
від 10 до 40 500 300 5 

> 40 250 250 5 
Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.3.4. 

4.3.5 Інші умови 

Користувач повинен узгодити з виробником будь-які механічні умови, які 

не вказані в цьому стандарті. Вони можуть стосуватися зберігання за наднизьких 

температур і транспортування на великих висотах тощо. 

 

4.4 Електричні умови та вимоги під час експлуатації 

 

4.4.1 Джерела живлення устатковання ЗС та ПС  

Див. 5.1.1. 
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4.4.2 Категорія перенапруги, контроль перехідних перенапруг 

Параметри обладнання повинні бути такими, щоб не перевищувались умови 

категорії перенапруги II. 

Перехідні перенапруги в точці підключення джерела живлення 

устатковання потрібно контролювати, щоб вони не перевищували категорію 

перенапруги II, тобто не вони не повинні перевищувати імпульсну напругу, 

відповідну номінальній напрузі основної ізоляції. Устатковання або засоби для 

усунення неполадок, викликаних перехідними процесами, повинні бути здатні 

поглинати енергію перехідного процесу. 

4.4.3 Неперіодичні перенапруги 

У виробничих умовах на лініях живлення можуть виникати піки 

неперіодичних перенапруг внаслідок переривання в електропостачанні 

устатковання високої енергії (наприклад, через перегоряння запобіжника в одній з 

фаз трифазної мережі). Це може спричиняти сильні імпульси струму за порівняно 

низьких рівнів напруги (приблизно 2 × Upeak). Користувач повинен вжити 

необхідних заходів, щоб попередити можливе пошкодження ПЛК-системи 

(наприклад, встановити розділові трансформатори). 

 

4.5 Спеціальні умови та вимоги 

 

Якщо робочі умови жорсткіші, ніж умови, наведені в 4.1, 4.2, 4.3 та 4.4, або 

існують інші несприятливі умови навколишнього середовища (наприклад, 

забруднення повітря пилом, димом, корозійними або радіоактивними часточками, 

випарами, солями, грибками, комахами або дрібними тваринами), для визначення 

придатності обладнання або щодо необхідних заходів, які потрібно вжити, 

потрібно проконсультуватися з виробником. 

 

5 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

Типова система ПЛК та її інтерфейси/порти показані на рисунку 2. 
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Позначення 

Al Інтерфейс/порт передавання даних для стійки локального розширення; 
Ar Інтерфейс/порт передавання даних для станції віддаленого вводу/виводу, мережі управління, промислової шини; 
Be Відкритий інтерфейс/порт передавання даних для також відкритий для сторонніх пристроїв (наприклад, ІЗПН, 

персональний комп’ютер, використовуваний для програмування  
Bi Внутрішній інтерфейс/порт передавання даних для периферійних пристроїв; 
C Інтерфейс/порт для цифрових та аналогових вхідних сигналів;  
D Інтерфейс/порт для цифрових та аналогових вихідних сигналів; 
E Послідовні або паралельні інтерфейси/порти передавання даних стороннім приладам, наприклад, 

комп’ютерам, принтерам; 
F Інтерфейс/порт живлення устатковання. До приладів з F портами існують вимоги щодо того, щоб підключені 

за ним прилади під час вмикання, вимикання та переривання електроживлення залишалися у робочому стані; 
G Порт захисного заземлення; 
H Порт функціонального заземлення; 
J Інтерфейс/порт живлення входів/виходів; 
K Інтерфейс/порт виходу допоміжного живлення, використовуваний для енергозабезпечення давачів та 

приводів 

Рисунок 2 – Типова конфігурація інтерфейсів/портів системи ПЛК 

 Периферійні пристрої 
(стаціонарні та нестаціонарні) 

Інтерфейс/порт цифрових та 
аналогових вхідних сигналів 

Інтерфейс/порт живлення входів/виходів 
Віддалені входи/виходи 

Інтерфейс/порт цифрових та аналогових 
вхідних сигналів 
 

Стійка локального 
розширення Інтерфейс/порт живлення входів/виходів 

 
Основний ПЛК 

Модуль/ 
модулі 
входів 

Інтерфейс/порт передавання даних 
стороннім приладам (наприклад, 
комп’ютери, принтери) 

Пам’ять 

та 

процесорний(і) 
пристрій(ої) 

Інтерфейс/порт живлення входів/виходів 
 

Модуль/ 
модулі 
виходів 

 Інтерфейс/порт виходу допоміжного живлення 
(для забезпечення давачів та приводів Модулі 

передавання 
даних 

(необов’язкові) Порт захисного заземлення 

Джерело живлення Порт функціонального заземлення 

Відкритий інтерфейс/порт 
передавання даних (також 
відкритий для сторонніх приладів) 

Джерело допоміжного 
живлення 

(необов’язкове) 

Внутрішній інтерфейс/порт 
передавання даних для периферійних 
приладів 

Межа сфери застосування цього стандарту Інтерфейсні пристрої та сигнали 
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5.1 Функціональні вимоги до джерела живлення і резервного 

електроживлення запам’ятовуючих пристроїв 

 

5.1.1 Джерела живлення ЗС й ПС 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.4.1, 6.4.2 та 6.4.3. 

5.1.1.1 Номінальні значення і робочі діапазони 

Первинне електроживлення системи ПЛК і модулів входів/виходів, що живляться 

від зовнішніх джерел, повинно мати характеристики, представлені в таблиці 6. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.4.1. 

Таблиця 6 – Номінальні значення і робочі діапазони первинного 

електроживлення 

Напруга Частота Рекомендоване 
використання (R) 

Нормативний 
пункт та 
примітка3 Номінальна  

Ue 
Допустимі 
відхилення 
min./max. 

Номінальна  
Fn 

Допустимі 
відхилення 
min./max. 

Джерело 
живлення 

Вхідні/вихідні 
сигнали5 

ПС 24 В 
–15 %/ 
+20 % 

  R R 1 

ПС 48 В R R 1, 2 
ПС 125 В    

ЗС 24 В СКЗ 

–15 %/ 
+10 % 

50 Гц або 
60 Гц 

–6 %/+4 % 

  (Примітка) 
ЗС 48 В СКЗ   (Примітка) 
ЗС 100 В СКЗ R R  
ЗС 110 В СКЗ R R  
ЗС 120 В СКЗ R R (Примітка) 
ЗС 200 В СКЗ R R  
ЗС 230 В СКЗ R R (Примітка) 
ЗС 240 В СКЗ R R  
ЗС 400 В СКЗ R  4, 

(Примітка) 
 

1 Крім допустимих відхилень напруги допускається складова повної ЗН, що має пікове значення 
5 % від номінальної напруги. Абсолютними межами є 30/19,2 В ПС для 24 В ПС і 60/38,4 В ПС для 48 В 
ПС. 

2 Див. Виноску 5 до таблиці 8, якщо можливо застосування цифрових входів типу 2. 
3 У разі, якщо первинні напруження вірізняються від тих, які вказані в цій таблиці, такі як 110 В 

ПС тощо, застосовують допустимі відхилення згідно даної таблиці і з приміткою. Ці допустимі 
відхилення напруги застосовні для обчислення меж входів згідно з таблицею 8, використовуючи 
формули, наведені в додатку В. 

4 Трифазне електроживлення. 
5 Щодо джерел живлення аналогових входів/виходів див. пункт 5 підрозділу 7.10.3 та пункт 3 

підрозділу 7.11.3. 
Примітка. Номінальні значення напруги взято з IEC 60038. 
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5.1.1.2 Гармоніки напруги 

ЗН виражається в сумарних середньоквадратичних значеннях напруги, 

виміряних в точці підключення до обладнання. 

Сумарне середньоквадратичне значення напруги вищих гармонік (сумарне 

кратне від номінальної частоти) з частотою менше 10-кратного значення 

номінальної частоти може досягати 10 % повної напруги. Значення гармонійних і 

інших частотних коливань, відповідних вищому частотного діапазону, може 

досягати 2 % повної напруги. Проте з метою забезпечення сталих результатів, які 

можна порівнювати, випробування обладнання потрібно проводити тільки на 

третій гармоніці (10 % повної напруги за фазового кута 0° та 180°). 

Якщо значення вихідного імпедансу джерела енергії є відносно великим у 

порівнянні зі значенням вхідного імпедансу джерела живлення системи ПЛК, це 

може негативно вплинути на сумарне значення гармонік джерела живлення 

системи ПЛК. Розміри спеціалізованого джерела живлення, наприклад інвертора 

для системи ПЛК, встановлюють за погодженням між користувачем і 

виробником. Слід розглянути можливість використання стабілізатора напруги. 

Див. IEC 61131-4. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.4.1.2. 

5.1.1.3 Переривання напруги в портах живлення 

Ці граничні значення застосовні для інтерфейсу/порту живлення 

устатковання F відповідно до рисунка 2. 

У разі короткочасних збоїв в подачі електроживлення, як встановлено в 

таблиці 7, система ПЛК (в тому числі СВВВ (5.6) і нестаціонарні периферійні 

пристрої) повинна продовжувати нормально функціонувати. 

У разі більш тривалого переривання живлення система ПЛК повинна 

продовжувати нормально функціонувати або повинна перейти в стандартний стан 

і мати чітко встановлену поведінку, аж до відновлення нормального 

функціонування. 

Примітка. Виходи і входи, які швидко спрацьовують, що живляться від загального(їх) 
джерела (джерел) живлення, можуть реагувати на такі збої в подачі електроживлення. 
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Таблиця 7 – Переривання напруги (функціональні вимоги) 

Тип джерела 
живлення5 

Рівень жорсткості3, 4 Найбільша тривалість 
переривання 

Низька напруга, 
від Ue min до % Ue

2 
ПС ПрС1 1 мс 0 % 
ПС ПрС2 10 мс 0 % 
ЗС ПрС2 0,5 періода1 0 % 

 

1 За будь-якого фазового кута Fn = 50 Hz або 60 Hz (див. 6.4.2.3). 
2 Ue min – це Ue за минимально допустимого відхилення згідно з таблицею 6. 
3 ПрС1 застосовують до систем ПЛС, з батарейним живленням. 
4 ПрС2 застосовують до систем ПЛС, що живляться від джерел ЗС, випрямленого ЗС та ПС. 
5 Переривання напруги – від Ue min. 
Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.4.2.3. 

5.1.2 Резервне електроживлення запам’ятовуючих пристроїв 

Засоби резервного електроживлення енергозалежної пам’яті повинні 

забезпечувати збереження інформації протягом принаймні 300 год за нормальної 

експлуатації та протягом 1000 год за температури не вище 25 °С, якщо джерело 

енергії встановлене на номінальну потужність. (Для засобів резервного 

електроживлення, які потребують заміни, номінальна потужність – це величина, 

яку використовують для позначення процедури і тимчасового інтервалу заміни). 

Виробник повинен визначити термін зберігання інформації в 

енергозалежних блоках пам’яті в тому випадку, якщо цей термін відрізняється від 

встановлених проміжків часу. 

Заміна або оновлення засобів резервного електроживлення повинні бути 

можливі без втрати даних в енергозалежній пам’яті. (Див. також 4.3, 7.6 пункт 8 і 

7.13, пункт 4). 

У разі, якщо використовують батареї резервного електроживлення пам’яті, 

потрібно передбачити попереджувальна індикацію низького заряду батареї. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.4.4. 

5.2 Цифрові входи/виходи 

На рисунку 3 представлена схема визначень деяких параметрів 

входів/виходів. 
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Позначення 

C Вихід; механічний або статичний контакт (наприклад, сухий релейний контакт, сімістор, транзистор або 

аналогічний пристрій) 

Z Вхід; вхідний імпеданс 

ПрС Зовнішні джерела живлення 

Примітка. У деяких ПЛК можуть використовуватись тільки один ПрС, загальний для входів, виходів, та системи 

ПЛК. 

Рисунок 3 – Параметри входу/виходу 

Цифрові входи/виходи повинні задовольняти таким вимогам. 

Систему ПЛК потрібно забезпечити принаймні 1 типом інтерфейсу входу і 1 

типом інтерфейсу виходу, встановлених відповідно в 5.2.1, 5.2.2 та 5.2.3. 

Цифрові входи повинні задовольняти вимогам щодо номінальної стандартної 

напруги, встановленим в 5.2.1. Цифрові входи з нестандартним напругою повинні 

задовольняти розрахунковим формулам, наведеним в додатку В. 

Цифрові виходи повинні задовольняти вимогам щодо номінальних значень 

напруги, встановлених у 5.2.2.1 для ЗС або в 5.2.3.1 для ПС. 

Повинна бути можливість з’єднання входів і виходів між собою за 

допомогою правильного вибору вищезазначених цифрових входів/виходів з 

метою забезпечення заданого функціонування системи ПЛК. (За необхідності 

виробник повинен визначити додаткове зовнішнє навантаження). 

Повинна бути можливість живлення ізольованих багатоканальних модулів 

входів ЗС від різних фаз, і в цьому випадку модулі повинні задовольняти вимоги 

щодо найбільшої різниці напруг, яка може бути між фазами, або в керівництві 

користувача повинно бути вказано, що всі канали повинні отримувати 

електроживлення від тієї самої фази. 

Джерело Вхід 
Джерело 

Вихід 
 

ПрС ПрС 

Загальний 
(еталонний) Система ПЛК 

Наванта-
ження 

Вихід ПЛК, що 
приймає струм 

Вихід ПЛК, що 
подає струм 

IEC 1235/07 
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Якщо багатоканальний ЗС ланцюг призначений для багатофазного 

використання, ланцюг повинен задовольняти вимогам на зазори і довжину шляху 

витоку, а також вимогам випробування на міцність ізоляції з використанням 

відповідних напруг між фазами. 

Системи ПЛК можуть пропонуватися з інтерфейсами, які не розглядаються 

у цьому стандарті, тобто інтерфейси для ТТЛ і КМОН-ланцюгів тощо. У цьому 

випадку виробник повинен надавати всю відповідну інформацію користувачеві. 

Примітка. Струмоподавальні входи і струмоприймальні виходи, які можуть 
знадобитися для деяких прикладних систем, цим стандартом не розглядаються. Під час їх 
застосування необхідно виявляти особливу обережність. В разі позитивної логіки 
використовують струмоприймальні входи і струмоподавальні виходи, будь-яке коротке 
замикання на опорний потенціал або обрив проводу інтерпретується входами і навантаженнями 
як стан «вимкнено». В разі негативної логіки використовують струмоподавальні входи і 
струмоприймальні виходи, замикання на землю інтерпретують як стан «увімкнено»). Див. 
рисунок 3. 

5.2.1 Цифрові входи (струмоприймальні) 

Виконання вимог даного підрозділу перевіряють відповідно до 6.5.2. 

5.2.1.1 Термінологія (вольт-амперні робочі діапазони) 

На рисунку 4 графічно представлені межі і робочі діапазони, які 

використовують в цьому стандарті для характеризування ланцюгів 

струмоприймальних цифрових входів. 

Робочий діапазон складається з області «увімкнено», області переходу і 

області «вимкнено». Для виходу з області «вимкнено» необхідно, щоб були 

перевищені обидві величини UT min і IT min, а для входу в область «увімкнено» 

необхідно, щоб були перевищені обидві величини IH min і UH min. Всі криві 

вольтамперної характеристики входів U-I повинні залишатися в межах цих 

граничних умов. Область нижче нульової напруги є частиною області «вимкнено» 

тільки для входів ПС. 
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UHmax та UHmin межі напруги для області «увімкнено» (стан 1); 

IHmax та IHmin межі струму для області «увімкнено» (Стан 1) 

UTmax та UTmin межі напруги для стану переходу (зі стану «увімкнено» або «вимкнено») 

ITmax та ITmin межі струму для стану переходу (зі стану «увімкнено» або «вимкнено») 

ULmax та ULmin межі напруги для області «вимкнено» (Стан 0) 

ILmax та ILmin межі струму для області «вимкнено» (Стан 0) 

ULmax дорівнює UHmin в діапазоні до ITmin та дорівнює UTmin в діапазоні понад ITmin 

Ue, Ue max та Ue min номінальна напруга та її межі стосовно зовнішнього джерела електроживлення 

Рисунок 4 – Вольт-амперні робочі діапазони для струмоприймальних 

входів 

5.2.1.2 Стандартні робочі діапазони для цифрових 

(струмоприймальних) входів 

Робочий діапазон струмоприймальних цифрових входів повинен перебувати 

в межах значень, представлених в таблиці 8. 

 

 

IH max 

IT max 

IL max 

I 
UL min 

U 

Ue max 

Ue min 

Ue  

UH max 

IH min 

UL max 

IT min 

IL min 
UL max або UT min 

UH min або UT max 

«Увімкнено» 

«Вимкнено» 

Перехідна область 
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Таблиця 8 – Стандартні робочі діапазони для цифрових (струмоприймальних) входів 

Номінальна 
напруга 

Ue 

Н
ом

ін
ал
ьн
а 

ча
ст
от
а 

F
n

 Г
ц 

М
еж

і 

Межі для типу 1 (7) Межі для типу 2 (7) (примітка) Межі для типу 3 (7) 

Нормативні 
пункти 

Стан 0 Перехід Стан 1 Стан 0 Перехід Стан 1 Стан 0 Перехід Стан 1 

UL 
В 

IL  
мА 

UT  
В 

IT  
мА 

UH  
В 

IH 
мА 

UL 
В 

IL  
мА 

UT  
В 

IT  
мА 

UH  
В 

IH  
мА 

UL 
В 

IL  
мА 

UT  
В 

IT  
мА 

UH  
В 

IH  
мА 

24 В ПС  
Max. 15/5 15 15 15 30 15 11/5 30 11 30 30 30 11/5 15 11 15 30 15 

(1), (2), (4), (5) 
Min. -3 НВ 5 0,5 15 2 -3 НВ 5 2 11 6 -3 НВ 5 1,5 11 2 

48 В ПС  
Max. 34/10 15 34 15 60 15 30/10 30 30 30 60 30 30/10 15 30 15 60 15 

(1), (2), (4) 
Min. -6 НВ 10 0,5 34 2 -6 НВ 10 2 30 6 -6 НВ 10 1,5 30 2 

24 В ЗС 
V СКЗ 

50/60 
Max. 14/5 15 14 15 27 15 10/5 30 10 30 27 30 10/5 15 10 15 27 15 

(1), (3) 
Min. 0 0 5 1 14 2 0 0 5 4 10 6 0 0 5 2 10 5 

48 В ЗС 
V СКЗ 

50/60 
Max. 34/10 15 34 15 53 15 29/10 30 29 30 53 30 30/10 15 30 15 53 15 

(1), (3) 
Min. 0 0 10 1 34 2 0 0 10 4 29 6 0 0 10 2 30 5 

100 В ЗС 
110 В ЗС 
120 В ЗС 
V СКЗ 

50/60 

Max. 79/20 15 79 15 1,1 Ue  15 74/20 30 74 30 1,1 Ue 30 74/20 15 74 15 1,1 Ue 15 

(1), (3), (4), (6) 
Min. 0 0 20 1 79 2 0 0 20 4 74 6 0 0 20 2,5 74 5 

200 В ЗС 
230 В ЗС 
240 В ЗС 
V СКЗ 

50/60 

Max. 164/40 15 164 15 1,1 Ue 15 159/40 30 159 30 1,1 Ue 30 159/40 15 159 15 1,1 Ue 15 

(1), (3), (4), (6) 
Min. 0 0 40 2 164 3 0 0 40 5 159 7 0 0 40 2,5 159 5 

(1) Усі логічні сигнали – це сигнали в позитивній логіці. Відкриті входи потрібно витлумачувати як сигнал стану 0. Формули та правила, які застосовують для отримання значень, згідно з 
цією таблицею, а також додаткові зауваження наведено в додатку В. 

(2) До наведених меж напруги входять всі складові змінної напруги. 
(3) Безконтактні комутатори можуть впливати на значення повного СКЗ справжніх гармонік вхідних сигналів і тому впливають на сумісність інтерфейсу входу з безконтактними 

перемикачами, особливо у випадку з входом типу 2, ЗС 24 В СКЗ. Вимоги див. 5.1.1.1. 
(4) Рекомендовано для звичайного застосування та для нових конструкцій. 
(5) Мінімальна напруга зовнішнього джерела живлення для входів типу 2, ПС 24 В, підключених до безконтактних перемикачів, має бути вищою за 20 В ПС або UH mіn має бути нижче за 11 

В ПС, щоб забезпечити достатній коефіцієнт безпеки. 
(6) Оскільки це допустимо нинішньою технологією, та для підтримки створення окремих модулів входів, сумісних з усіма традиційно використовуваними номінальними напругами, межі є 

абсолютними, вони не залежать від номінальної напруги (крім межі UH max), та ґрунтуються на формулах, наданих в додатку В, і складають відповідно 100 В ЗС СКЗ і 200 В ЗС СКЗ. 
(7) Див. визначення 3.12, 3.13 та 3.14. 
НВ = не визначено 

Примітка. Сумісність з двопровідними безконтактними перемикачами згідно з IEC 60947-2 можлива у випадку з входом типу 2. Див. також (3) вище. 

 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

45 

5.2.1.3 Додаткові вимоги 

Кожен канал входу повинен бути забезпечений світловим індикатором або 

еквівалентним пристроєм для індикації стану 1 за ввімкненого живлення 

індикатора. 

5.2.2 Цифрові (струмоподавальні) виходи для змінного струму 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.5.3. 

5.2.2.1 Номінальні значення й робочі діапазони (ЗС) 

Цифрові виходи ЗС повинні задовольняти номінальним значенням згідно з 

таблицею 9 за вихідної(их) напрузі(напруг), встановленій(их) виробником згідно з 

5.1.1.1. 

Таблиця 9 – Номінальні значення й робочі діапазони для 

струмоподавальних цифрових виходів ЗС 

Номінальний струм (стан 1) 
Ie, 
A 

0,25 0,5 1 2 Нормативні 
пункти 

Діапазон струму для стану 1 
(безперервний за максимальної напруги) 

min (мА) 10 [5] 20 100 100 1, 2 
1 max (A) 0,28 0,55 1,1 2,2 

Падіння напруги Ud 
для стану 1 

Незахищений 
вихід 

max (B) 3 3 3 3 1 

Захищений та 
стійкий до 
короткого 
замикання 

max (B) 5 5 5 5 1 

Струм витікання для 
стану 0 

Твердотільні 
виходи 

max 
(мА) 

5 [3] 10 10 10 1, 2, 3 

Електромеханічні 
виходи 

max 
(мА) 

2,5 2,5 2,5 2,5 1, 3 

Частота повторення 
часу робочого циклу 
для короткочасного 
перевантаження, 
(див. таблицю 5) 

Твердотільні 
виходи 

max (c) 1 2 2 2  

Релейні виходи max (c) 10 10 10 10  

 

1 СКЗ струмів і напруг. 
2 Значення в квадратних дужках застосовують для модуля, не оснащеного РЄ ланцюгом або еквівалентним 

обмежувачем перенапруги. Всі інші значення застосовують для модулів з обмежувачами перенапруги. 
3 Струм витоку для твердотільних виходів понад 3 мА передбачає використання додаткових зовнішніх 

навантажень для запуску цифрових виходів типу 2. 
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t1: два цикли за Fn (Fn = номінальна частота напруги мережі живлення) 

t2: час увімкнення 

t3 - t2: час вимкнення (час вимкнення = час увімкнення) 

t3: тривалість роботи 

Рисунок 5 – Форма сигналу тимчасового перевантаження для цифрових виходів ЗС 

5.2.2.2 Додаткові вимоги 

5.2.2.2.1 Індикатори виходу 

Кожен канал виходу повинен бути забезпечений світловим індикатором або 

еквівалентним пристроєм для індикації стану виходу 1 за увімкненого живлення 

індикатора. 

5.2.2.2 2 Захищені виходи 

У разі, якщо виробник встановив, що виходи повинні бути захищені: 

– за всіх сталих значень вихідного струму, які більш ніж в 1,1 рази 

перевищують номінальне значення, вихід повинен нормально функціонувати і/або 

захист виходу має забезпечувати відповідний пристрій; 

– після переустановлення або заміни тільки захисного пристрою система 

ПЛК повинна відновити нормальне функціонування; 

– додаткові можливості повторного запуску можна вибирати серед 

наступних 3 типів: 

Струм 

Релейний вихід 
t3 = 10 с 
 
Твердотільний вихід 
0,25 А, t3 = 1 с 
0,5-2 А, t3 = 2 с 

Час с 
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• захищений вихід автоматизованого повторного запуску: захищений 

вихід, який автоматично відновлюється після усунення перевантаження; 

• захищений вихід керованого повторного запуску: захищений вихід, 

який перевстановлюється за допомогою сигналів (наприклад, для 

дистанційного керування); 

• захищений вихід ручного повторного запуску: захищений вихід, 

відновлення якого виконує людина (захистом можуть бути плавкі 

запобіжники, електронні блокування тощо). 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.5.3.2. 

Примітка 1. Функціонування за умов перевантаження протягом тривалого періоду часу 
може впливати на термін служби модуля. 

Примітка 2. Захищені виходи необов’язково повинні захищати зовнішні дротові 
з’єднання. Такий захист, за необхідності, повинен забезпечувати користувач. 

5.2.2.2.3 Виходи, стійкі до короткого замикання 

У разі виходів, заявлених виробником як стійких до короткого замикання: 

a) для всіх значень вихідного струму понад Ie max і до 2-кратного 

номінального значення Ie вихід повинен нормально функціонувати і витримувати 

тимчасове(і) перевантаження. Таке(і) тимчасова(і) перевантаження повинно(і) 

бути визначене(і) виробником; 

b) за всіх значень вихідного струму, що імовірно перевищують номінальне 

значення більш ніж в 20 разів, потрібний захисний пристрій. Після 

перевстановлення або заміни тільки захисного пристрою система ПЛК повинна 

відновити нормальне функціонування; 

c) за значень вихідного струму в межах від 2Ie до 20Ie або в разі 

тимчасового(их) перевантаження (перевантажень), що перевищує (ють) межі, 

встановлені виробником, може знадобитися ремонт або заміна модуля. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.5.3.2. 

5.2.2.2.4 Незахищені виходи 

У разі виходів, заявлених виробником як незахищені: якщо виробником 

рекомендовано використання захисного пристрою, то виходи повинні задовольняти 

всім вимогам, встановленим для виходів, стійких до короткого замикання. 
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5.2.2.2.5 Виходи на електромеханічних реле 

Виходи на електромеханічних реле повинні бути здатні виконувати не 

менше 0,3 мільйона операцій за навантаження, встановленого для категорії 

використання АС-15 (клас довговічності 0,3) відповідно до IEC 60947-5-1. 

Випробування типу не потрібно, якщо встановлено, що елементи реле 

задовольняють вимогам IEC 60947-5-1. 

5.2.3 Цифрові виходи для постійного струму 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.5.3. 

5.2.3.1 Номінальні значення і робочі діапазони (ПС) 

Цифрові виходи повинні відповідати номінальним значенням згідно з таблицею 

10 за вихідної(их) напрузі(ах), встановленій(их) виробником згідно з 5.1.1.1. 

Таблиця 10 – Номінальні значення і робочі діапазони (ПС) для 

струмоподавальних цифрових виходів ПС 

Номінальний струм для стану 1 Ie (A) 0,1 0,25 0,5 1 2 Нормативні 
пункти 

Діапазон струму для стану 1 за 
максимальної напруги (безперервної) 

Max. (A) 0,12 0,3 0,6 1,2 2,4  

Падіння напруги, 
Ud 

Незахищений 
вихід 

Max. (В) 3 3 3 3 3  

Захищений та 
стійкий до 
короткого 

замикання вихід 

Max. (В) 3 3 3 3 3 1 

Струм витікання для стану 0 Max. 
(мA) 

0,1 0,5 0,5 1 1 2, 3 

Короткочасне перевантаження Max. (A) Див. рисунок 6 або вимоги 
виробника 

 

 

1 У разі номінальних струмів 1А і 2А за наявності захисту від зміни полярності напруги живлення 
допускається падіння напруги величиною 5 В. Це призводить до того, що вихід стає несумісним з входом типу 1 за 
тієї самої номінальної напруги. 

2 Утворена в результаті сумісність між виходами ПС та входами ПС без додаткового зовнішнього 
навантаження така: 

Номінальний вихідний струм Ie 
(A): ,1 ,25 ,5 

Тип 1: 
ак ак ак і і 

Тип 2: 
ак ак ак ак ак 

Тип 3: 
ак ак ак ак ак 

3 За відповідного додаткового зовнішнього навантаження всі виходи ПС можуть стати сумісними з усіма 
входами ПС типу 1, типу 2 і типу 3. 
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t1: тривалість стрибка струму = 10 мс 

t2: час увімкнення 

t3 - t2: час вимкнення (час вимкнення = час увімкнення) 

t3: тривалість роботи = 1 с 

Рисунок 6 – Форма сигналу тимчасового перевантаження для цифрових 

виходів ПС 

5.2.3.2 Додаткові вимоги 

Інші вимоги такі самі, що й для струмоподавальних виходів ЗС, як 

встановлено в 5.2.2.2, за винятком: 

– захищених виходів: межа складає 1,2 Ie замість 1,1 Ie; 

– виходів на електромеханічних реле: АС-15 замінюють на DC-13. 

 

5.3 Аналогові входи/виходи 

 

Система ПЛК може пропонуватися з інтерфейсами, які не розглядаються 

цим стандартом, тобто інтерфейси для спеціалізованих ланцюгів, пристроїв тощо. 

У цьому випадку виробник повинен надавати користувачеві всю відповідну 

інформацію. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють випробуванням аналогових 

входів/виходів відповідно до 6.5.4. 

5.3.1 Аналогові входи 

Номінальні значення діапазонів сигналів і імпедансу для аналогових входів 

систем ПЛК повинні відповідати зазначеним у таблиці 11. 

 

Струм 

Час   с t1 t2 t3 
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Таблиця 11 – Номінальні значення і межі імпедансу для аналогових входів 

Діапазон сигнала Межі для імпедансу входів Нормативні пункти 
± 10 В ≥ 10 kΩ  
0-10 В ≥ 10 kΩ  
1-5 В ≥ 5 kΩ  

4-20 мА ≤ 300 Ω  
0-20 мА ≤ 300 Ω 1 

 

1 Не рекомендується для застосування в новітніх розробках. 

 

Аналогові входи можуть бути розроблені так, щоб бути сумісними зі 

стандартними термопарами або стандартними резистивними термочутливими 

пристроями (РТП), такими як 100-омні платинові термометри опору. Аналогові 

входи для термопар повинні використовувати метод компенсації холодного спаю. 

5.3.2 Аналогові виходи 

Номінальні значення діапазону сигналів і імпедансу навантаження для 

аналогових виходів систем ПЛК повинні відповідати зазначеним у таблиці 12. 

Таблиця 12 – Номінальні значення і межі імпедансу для аналогових виходів 

Діапазон сигнала Межі для імпедансу навантажень Нормативні пункти 
± 10 В ≥ 1000 Ω 1 
0-10 В ≥ 1000 Ω 1 
1-5 В ≥ 500 Ω 1 

4-20 мА ≤ 600 Ω 2 
0-20 мА ≤ 600 Ω 2, 3 

 

1 Аналогові виходи напруги повинні витримувати будь-які перевантаження, аж до короткого замикання. 
2 Аналогові виходи струму повинні витримувати будь-які перевантаження, аж до розмикання ланцюга. 
3 Не рекомендується для застосування в новітніх розробках. 
 

5.4 Вимоги до інтерфейсів передавання даних 

 

Конфігурація, випробувана згідно з розділом 2 цього стандарту, повинна 

бути (в міру необхідності) обладнана модулями інтерфейсів передавання даних і 

лініями зв’язку, зазначеними виробником. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.6. 
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5.5 Вимоги до головного(их) процесорного(их) пристрою(їв) та до 

запом’ятовоючого(их) пристрою(їв) системи ПЛК 

 

Даний підрозділ потрібно застосовувати разом з IEC 61131-1 та з 5.6 і 5.7 

цього стандарту (відповідно до СВВВ і периферійних пристроїв). 

Див. рис. 2 і додаток А щодо визначення та ілюстрації системи ПЛК, 

головного процесорного пристрою (ГПП), центрального запам’ятовуючого 

пристрою, і інших термінів, які використовуваних у даному підрозділі. 

Головний(і) процесорний(і) пристрій(ої) і запам’ятовуючий(і) пристрій(ої) є 

частиною стаціонарного обладнання ПЛК і тому повинні проходити 

випробування відповідним чином. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.7. 

 

5.6 Вимоги до станцій віддаленого вводу/виводу (СВВВ) 

 

СВВВ є частиною стаціонарного обладнання ПЛК і тому їх випробовують 

відповідним чином. Однак для простоти проведення випробувань ізольовані 

СВВВ можна випробовувати окремо, якщо це доцільно. 

Вимоги щодо падіння напруги й переривання напруги джерела(джерел) 

живлення повністю застосовні до СВВВ. Ці вимоги наведені в 5.1.1. 

У разі втрати зв’язку з прикладної програмою ГПП СВВВ повинні бути 

здатними зафіксувати стан своїх виходів на рівні регламентованих значень в 

межах регламентованих часових затримок і без проходження через стани на рівні 

нерегламентованих значень, а також повинні бути здатними подати сигнал 

індикації несправності. 

Система ГПП повинна забезпечувати прикладну програму користувача 

відповідною інформацією щодо поточного стану СВВВ. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.8. 
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5.7 Вимоги до периферійних пристроїв (ІЗПН, ВС, ІУК) 

 

Периферійні пристрої, які не є постійною частиною системи ПЛК, не 

повинні спричиняти збоїв системи під час встановлення або порушення зв’язку з 

операційною системою. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.3.5. 

З’єднувачі для периферійних пристроїв повинні бути поляризовані для 

запобігання неправильного підключення, або ж система ПЛК повинна бути 

влаштована таким чином, щоб не виникало збою в разі неправильного 

підключення. 

Система, що складається з периферійного пристрою та системи ПЛК, 

повинна бути влаштована таким чином, щоб гарантувати функціональну 

ідентичність налагодженої програми, що виконується в системі ПЛК, і 

налагодженої програми, яка відображається на периферійному пристрої. 

Якщо за допомогою периферійного пристрою можна змінювати прикладну 

програму і/або режими роботи системи ПЛК в реальному часі (тобто коли система 

ПЛК перебуває під активним управлінням машиною або технологічним 

процесом), то: 

– периферійний пристрій має автоматично давати чіткі попередження, 

наприклад, такі, як: «під час модифікації в реальному часі візуалізація програми 

може відрізнятися від прикладної програми, керування машиною/процесом може 

бути перервано протягом ... мс тощо», якщо це доцільно; 

– периферійний пристрій повинен ставити оператору питання у 

формулюванні: «Ви дійсно хочете виконати цю дію?» або якомусь подібному і 

виконувати команду тільки після того, як отримали позитивну відповідь від 

оператора; 

– повинна бути можливість завантажити нову прикладну програму на носії 

даних, що поставляються виробником, і перевірити в реальному часі, що записані 

дані їй функціонально еквівалентні; 
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– повинні бути передбачені засоби для запобігання неправомірного 

використання цих функцій (апаратні або програмні засоби). 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.9. 

 

5.8 Вимоги до самовипробування та діагностики системи ПЛК 

 

Виробник повинен постачати засоби для самовипробування та діагностики 

функціонування системи ПЛК. Такі засоби повинні бути забезпечені за рахунок 

вбудованих функцій самовипробування системи ПЛК і/або рекомендованих 

способів виконання відповідного випробування. 

Потрібно забезпечити таке: 

– засоби контролю прикладної програми користувача (тобто контрольний 

таймер тощо); 

– апаратні або програмні засоби для перевіряння цілісності пам’яті; 

– засоби для перевіряння правильності даних, якими обмінюються пам’ять, 

процесор(и) і модулі вводу-виводу (такі як прикладне перевіряння за шлейфом); 

– засоби для перевіряння того, що блок(и) електроживлення не 

перевищує(ють) граничні значення струму і напруги, що допускаються 

конструкцією апаратних засобів; 

– засоби контролю стану МПП. 

Стаціонарна система ПЛК повинна бути здатна видавати аварійний сигнал 

на аварійному виході. Якщо результат контролю показує, що система функціонує 

правильно, цей аварійний вихід повинен перебувати в заданому стані; в іншому 

випадку він повинен перейти в протилежний стан. Виробник повинен 

регламентувати умови стану правильного функціонування і самовипробування, 

яке виконується для ініціалізації цього аварійного виходу. 

СВВВ повинні бути здатними видавати аварійний сигнал на аварійному 

виході (наприклад, через модуль цифрового виходу) в разі втрати електроенергії 

або втрати нормального зв’язку з МПП і переходити в заданий стан (5.6). 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 6.10. 
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5.9 Функціональне заземлення 

 

Конструктивні вимоги, такі як управління стійкістю до радіозавад, захисту 

від радіозавад тощо (за винятком вимог щодо марковання згідно 5.11.3) для клем 

функціонального заземлення не встановлені. 

 

5.10 Вимоги до встановлення 

 

Повинні бути забезпечені умови для безпечного установлення устатковання 

на опорну поверхню. 

Безпечне установлення устатковання повинні також забезпечувати 

альтернативні методи встановлення, такі як контактні рейки згідно з DIN. 

Болт, гвинт або інша деталь, яку використовують для встановлення частини 

устатковання, не можна використовувати для закріплення устатковання на 

опорній поверхні, контактній рейці згідно з DIN тощо. 

 

5.11 Загальні вимоги до марковання 

 

Для всього устатковання інформація, що вказується в нанесеному на 

пристрій маркованні, повинна ідентифікувати, щонайменше виробника 

(компанію, яка виставила продукцію на ринок) і пристрій. Решта інформації 

повинна бути вказана в специфікаціях, див. розділ 7. 

Виробник повинен надати таку інформацію: 

– найменування виробника, торговельну марку або іншу ідентифікацію; 

– номер моделі/каталогу, позначення або найменування типу; 

– заводський номер програмного забезпечення та/або його модифікації (див. 

1.2) за необхідності; 

– заводський номер або номер серії апаратного забезпечення і/або його 

модифікації (див. 1.2), а також код даних або еквівалентну інформацію. 

Виконання вимог даного підрозділу перевіряють відповідно до 6.11. 
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5.11.1 Ідентифікування функцій 

Функція кожного модуля введення/виводу, коли він встановлений в робоче 

положення і функціонує, повинна бути однозначно розпізнавана за допомогою 

відповідного марковання виробника. 

Всі перемикачі оператора, світлові індикатори, а також з’єднувачі повинні 

бути ідентифіковані або мати засоби для ідентифікування. 

5.11.2 Розташування та ідентифікування модулів 

На кожному модулі й каналі вводу/виводу або поблизу від них потрібно 

передбачати місце для їх ідентифікування. 

5.11.3 Марковання клем функціонального заземлення 

Клеми функціонального заземлення (тобто, використовувані не для цілей 

безпеки, таких як поліпшення завадостійкості) потрібно марковати таким 

символом: 

 
Примітка. Розміри символу встановлені в IEC 60417-5018 (2002-10). 

 

5.12 Вимоги до експлуатаційних випробувань і перевірок типу за 

нормальних умов та до функціональних випробувань і перевірок типу 

 

Експлуатаційні випробування та перевіряння за нормальних умов і 

функціональні випробування й перевіряння повинен проводити виробник 

відповідно до вимог розділу 6. 

 

5.13 Вимоги до інформації щодо нормальних умов експлуатації та 

функцій 

 

Інформацію щодо нормальних умов експлуатації та функцій, відповідно до 

вимог розділу 7, повинен надати виробник. 
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6 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ І ПЕРЕВІРЯННЯ ТИПУ ЗА 

НОРМАЛЬНИХ УМОВ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ І 

ПЕРЕВІРЯННЯ ТИПУ 

 

6.1 Кліматичні випробування 

 

Випробування виконують на розпакованому устаткованні. 

Чутливі до температури компоненти, експлуатація яких здійснюється за 

нормальних умов і які є знімними, на вимогу виробника можна видалити. 

 

6.2 Випробування на тепло- і холодостійкість 

 

Таблиця 13 – Випробування на тепло- і холодостійкість 

 Сухе тепло Холод 
Стандартне випробування IEC 60068-2-2, 

випробування Bb 
IEC 60068-2-1, 

випробування Ab 
Готування до випробування  Згідно зі специфікаціями виробника 
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Приведення до необхідних умов Джерело живлення не під’єднане 
Температура3 +70 °C ± 2 °C –40 °C ± 3 °C2 

Тривалість впливу 16 год ± 1 год 16 год ± 1 год 
Вимірювання та/або 

навантаження протягом 
приведення до необхідних умов 

Відсутні 

Процедура повернення до 
вихідного стану 

 

Тривалість Не менше 1 год 
Кліматичні умови Див. 6.1 та 2.61 
Особливі застороги  Відсутність конденсації1 
Джерело живлення Джерело живлення не під’єднане 

Заключні вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
 

1 Перед повторним підключенням базової системи ПК до джерела живлення вентилюванням потрібно 
усунути будь-яку внутрішню або зовнішню конденсацію. 

2 Для застосування в нових конструкціях допускається, але не рекомендується – 25 °C ± 3 °C. 
3 У разі устатковання з вентилюванням температуру контролюють або в точці, віддаленій не більше ніж 

на 50 мм від площини точки входу в устатковання повітряного потоку, або, в разі устатковання без вентилювання, 
в точці, віддаленій не більше ніж на 50 мм від устатковання на горизонтальній площині, розташованій у 
вертикальній середній точці корпусу. 
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6.2.1 Змінювання температури 

Таблиця 14 – Змінювання температури, випробування на стійкість та 

стійкість до змінювання температури 

 Випробування на міцність Випробування на стійкість 
Стандартне випробування IEC 60068-2-2, 

випробування Na 
IEC 60068-2-1, 

випробування Nb 
Готування до випробування  Згідно зі специфікаціями виробника 
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Приведення до необхідних умов Джерело живлення не 
під’єднане 

Джерело живлення 
під’єднане 

Температура3 +70 °C ± 2 °C –40 °C ± 3 °C2 
Тривалість впливу 16 год ± 1 год 16 год ± 1 год 

 
 

Вимірювання та/або 
навантаження протягом 

приведення до необхідних умов 

Відсутні 3 

Низька температура6 –40 °C ± 3 °C5 +5 °C ± 2 °C 

Висока 
температура6 

Відкрите 
устатковання 

+70 °C ± 2 °C +55 °C ± 2 °C 

Закрите 
устатковання 

+70 °C ± 2 °C +40 °C ± 2 °C 

Тривалість впливу за кожної 
температури 

3 год ± 30 хв 

Тривалість транспортування Менше ніж 3 хв Не застосовне 

Швидкість зміни температури Не застосовне 3 °C/хв ± 0,6 °C/хв 

Кількість циклів 5 2 
Процедура повернення до 

вихідного стану 
  

Час Менше ніж 2 год Не застосовне 
Кліматичні умови Див. 6.1 та 2.64 Не застосовне 
Джерело живлення Джерело живлення не 

під’єднане 
Не застосовне 

Заключні вимірювання 1 2 

 

1 ПППФ, згідно з 2.5, виконують після повернення до вихідного стану. 
2 ПППФ, згідно з 2.5, виконують в процесі випробування. 
3 Номінальні значення багатоканальних модулів виходів потрібно знизити відповідно до вимог 

виробника. 
4 Перед повторним підключенням базової системи ПК до джерела живлення вентилюванням потрібно 

усунути будь-яку внутрішню або зовнішню конденсацію. 
5 Для застосування в нових конструкціях допускається, але не рекомендується – 25 °C ± 3 °C. 
6 У разі устатковання з вентилюванням температуру контролюють або в точці, віддаленій не більше ніж 

на 50 мм від площини точки входу в устатковання повітряного потоку, або, в разі устатковання без вентилювання, 
в точці, віддаленій не більше ніж на 50 мм від устатковання на горизонтальній площині, розташованій у 
вертикальній середній точці корпусу. 
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6.2.2 Циклічні випробування на міцність за умов вологого тепла 

Таблиця 15 – Циклічні (12 + 12) випробування за умов вологого тепла 

Стандартне випробування IEC 60068-2-30, випробування Db 
Готування до випробування Згідно зі специфікаціями виробника 
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Приведення до необхідних умов Відсутні 
Вимірювання та/або навантаження 

протягом приведення до необхідних умов 
Відсутні 

Подробиці збирання/опори Відсутні 
Варіант 2 

Спеціальні застороги Джерело живлення не під’єднане 
Температура2 +55 °C 

Кількість циклів 2 
Тривалість процедури повернення до вихідного стану 

Кліматичні умови За контрольованих умов, встановлених у IEC 60068-2-30
Джерело живлення Джерело живлення не під’єднане1 

Заключні вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5, виконуються після 
повернення до вихідного стану 

1 Перед повторним підключенням базової системи ПК до джерела живлення вентилюванням потрібно 
усунути будь-яку внутрішню або зовнішню конденсацію. 

2 Температуру контролюють також; в точці, віддаленій не більше ніж на 50 мм від площини точки входу в 
устатковання повітряного потоку, в разі устатковання без вентилювання, в точці, віддаленій не більше ніж на 50 
мм від устатковання на горизонтальній площині, розташованій у вертикальній середній точці корпусу. 

 

6.3 Механічні випробування 

 

6.3.1 Вібрація (випробування типу, пов’язане з нормальними умовами 

експлуатації) 

Таблиця 16 – Випробування на вібростійкість 

Стандартне випробування IEC 60068-2-6, випробування Fc 
Готування до випробування Згідно зі специфікаціями виробника 
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори Згідно зі специфікаціями виробника на переносне та 
ручне устатковання 

Рух За синусоїдою 
Амплітуда/прискорення вібрацій 

5 Гц ≤ f < 8,4 Гц Максимальне зміщення 3,5 мм, постійна амплітуда 
5 Гц ≤ f ≤ 8,4 Гц Максимальне прискорення 1,0 g, постійна амплітуда 
Тип вібрацій Коливання з частотою 1 октава/хв (± 10 %) 

Тривалість вібрацій 10 циклів коливань на вісь за кожною з трьох 
взаємно перпендикулярних осей 

Вимірювання та перевіряння під час 
навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Перевіряння після випробування Згідно з ПППФ, див. 2.5 
 

1 Частоту переходу, приблизно 8,4 Гц, потрібно бути відрегулювати для досягнення плавного і 
безперервного переходу від значення постійної амплітуди зміщення до значення постійної амплітуди прискорення. 
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6.3.2 Удари (випробування типу, пов’язане з нормальними умовами 

експлуатації) 

Таблиця 17 – Випробування на ударостійкість 

Стандартне випробування IEC 60068-2-27, випробування Ea 
Готування до випробування Згідно зі специфікаціями виробника 
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори Згідно зі специфікаціями виробника на 
переносне та ручне устатковання 

Тип удару Напівсинусоїда 
Жорсткість удару Амплітуда 15 g, тривалість 11 мс 

Прикладання навантаження Три удари в кожному напрямку на одну вісь за 
кожною з 3 взаємно перпендикулярних осей 

(всього 18 ударів) 
Вимірювання та перевіряння під час 

навантаження 
Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Перевіряння після випробування Згідно з ПППФ, див. 2.5 

 

6.3.3 Вільне падіння (випробування типу, пов’язане з нормальними 

умовами експлуатації) 

Таблиця 18 – Випробування на міцність/стійкість за вільного падіння  

(для переносного та ручного устатковання) 

Стандартне 
випробування 

Випадкові падіння та 
падіння плазом 

IEC 60068-2-32, процедура 1 

Падіння з контрольованого 
положення 

IEC 60068-2-31, 3.2.1 

Готування до випробування Згідно зі специфікаціями виробника 
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори ВУ споряджене стандартним(ими) 
кабелем(ями) виробника (якщо такі є) 

Вимірювання та перевіряння під час 
навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Перевіряння після випробування Згідно з ПППФ, див. 2.5 
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6.3.4 Вільне падіння (випробування типу, пов’язане з умовами 

транспортування та зберігання) 

Таблиця 19 – Випробування на міцність за вільного падіння  

(блоки в вихідній упаковці виробника) 

Стандартне випробування IEC 60068-2-32, процедура 1 
Відбирання зразків Кожний тип вихідного пакування виробника з 

найважчим блоком усередині  
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори ВУ споряджене стандартним(ими) 
кабелем(ями) виробника (якщо такі є) 

Вимірювання та перевіряння під час 
навантаження 

Відсутні 

Перевіряння після випробування Згідно з ПППФ, див. 2.5 

 

6.3.5 Підключення/від’єднання знімних блоків 

Таблиця 20 – Встановлення/від’єднання знімних блоків 

Стандартне випробування IEC 60068-2-32, процедура 1 
Опис випробування для стаціонарно 

встановлених блоків 
Виконують 50 установлень/від’єднань за 

від’єднаного живлення, після чого устатковання 
піддають ПППФ, див. 2.5 

Опис випробування для нестаціонарно 
встановлених блоків 

Під час виконання базової системою ПЛК програм 
функціональних випробувань виконують 500 

установлень/від’єднань, згідно з вимогами до ПППФ, 
див. 2.5. 

Установлення та від’єднання не повинні негативно 
впливати на функціонування базової системи ПЛК. 

Передача даних через фізичний канал під час 
випробування не потрібна. 

 

6.4 Перевіряння спеціальних функціональних вимог до портів 

живлення та резервного електроживлення пам’яті – Спеціальні граничні 

значення стійкості портів живлення 

 

Належну процедуру перевіряння правильності функціонування (ПППФ) за 

2.5 потрібно виконати під час випробувань за 6.4.1 і 6.4.2. 

Порти живлення – це порт входу живлення устатковання (порт F, рисунок 2). 
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6.4.1 Перевіряння функціонального входу живлення устатковання (ЗС 

або ПС) 

6.4.1.1 Випробування на стійкість до зміни напруги, до пульсації 

напруги та до зміни частоти 

Таблиця 21 – Випробування на стійкість до пульсації напруги та до зміни 

частоти 

Стандартне випробування Відсутнє 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Опис випробування1 Мінімальна робоча напруга Максимальна робоча 

напруга 

Напруга ЗС (k × Ue)2 k = 0,85 k = 1,10 

Частота ЗС (k × Fn)2 k = 0,94 k = 1,04 

Напруга ПС (k × Ue)2 k = 0,85 k = 1,20 

Безперервна пульсація (k × Ue)2 k = 0,05 k = 0,05 

Тривалість випробування 30 хв 30 хв 
Вимірювання та перевіряння під 

час навантаження 
Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Перевіряння після випробувань Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Критерії оцінювання А 

 

1 Якщо система ПЛК живиться від декількох окремих джерел живлення устатковання, випробування 
можна виконувати на кожному джерелі живлення окремо. 

2 Строгі визначення див. в таблиці 6. 

 

6.4.1.2 Випробування на стійкість до напруги третьої гармоніки 

Таблиця 22 – Стійкість до напруги третьої гармоніки 

Стандартне випробування Відсутнє 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Опис випробування1 Напругу третьої гармоніки (150 Гц або 180 Гц), встановлену 

на величину 10 % від номінальної напруги устатковання, 
додають до ЗС джерела живлення устатковання з фазою 0° і 

180° (див. рисунок 7) 
Тривалість випробування для 

кожної фази 
5 хв 

 
Вимірювання та перевіряння під 

час навантаження 
Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Перевіряння після випробувань Згідно з ПППФ, див. 2.5 
 

1 Якщо система ПЛК живиться від декількох окремих джерел живлення устатковання, випробування 
можна виконувати на кожному джерелі живлення окремо. 
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Рисунок 7 – Випробування на стійкість до напруги третьої гармоніки 

6.4.1.3 Випробування на відключення живлення (раптове переривання) 

Опис випробування: під час відключення внаслідок переривання живлення 

потрібно спостерігати за поведінкою системи. Випробування виконують двічі. 

Критерії оцінювання результатів випробувань: повинна бути задоволена 

вимога, вказана вище. Крім цього в період від початку переривання до 

відключення живлення не повинно бути будь-яких змін, не передбачених 

програмою нормального випробування, і не повинно бути ніяких збоїв або 

непередбачуваних станів. 

6.4.1.4 Випробування на запуск 

Після закінчення встановленого виробником проміжку часу з моменту 

подачі живлення від зовнішнього джерела система ПЛК повинна запускатися 

згідно з технічними вимогами виробника (автоматичний або ручний повторний 

запуск, послідовність ініціалізації тощо). Протягом запуску не повинно бути 

ніяких збоїв або непередбачуваних станів. 

6.4.2 Випробування на стійкість до змін зовнішнього живлення 

(випробування на стійкість) 

За напруг, нижчих за мінімальні значення для робочих умов експлуатації 

і/або за частот, що виходять за межі допустимих, які встановлені для робочих 

умов експлуатації, система ПЛК повинна продовжувати нормально 

Система ПЛК 

Генератор третьої гармоніки 

Джерело 
живлення 
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функціонувати або повинна перейти в стандартний стан і мати чітко встановлену 

поведінку, аж до відновлення нормального функціонування. 

Критерії оцінки результатів випробувань: ПППФ (2.5) повинні підтвердити, 

що функціонування базової системи ПЛК задовольняє вимогам, встановленим 

виробником, відсутні будь-які зміни, не передбачені програмою випробувань 

ПППФ щодо перевіряння правильності функціонування, збої або непередбачені 

стани. 

6.4.2.1 Випробування на стійкість функціонування за поступової 

зупинювання/поступового запускання 

Таблиця 23 – Випробування на стійкість функціонування за поступового 

зупинювання/поступового запускання 

Стандартне випробування Відсутнє 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Опис випробування Поступове зупинювання/поступового запускання (див. 

рисунок 8) 
Початкові/кінцеві умови Номінальні значення параметрів електроживлення (Ue, Fn) 

пульсація відсутня 
Найменша напруга (В) 0 (нуль) 
Час очікування за 

найменшої(их) напруги(напруг) 
10 с ± 20 % 

Кількість випробувань 3 
Інтервал між випробуваннями 1 с < інтервал часу ≤ 10 с  
Вимірювання та перевіряння під 

час навантаження 
Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Межа напруги зупинювання 
(МНЗ) 

Напруга, за якої базова система ПЛК починає цикл 
зупинювання, регламентований виробником, або починає 
функціонувати не у відповідності з ПППФ під час циклу 

зниження напруги 
Середнє значення межі напруги 
зупинювання МНЗ (МНЗсер) 

Середнє арифметичне з 3 виміряних МНЗ 

Критерії оцінювання Згідно з 6.4.2 
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Рисунок 8 – Випробування на стійкість функціонування за поступового 

зупинювання/поступового запускання 

6.4.2.2 Випробування на стійкість функціонування за змінювання 

напруги живлення 

Таблиця 24 – Випробування на стійкість функціонування за змінювання 

напруги живлення 

Стандартне випробування Відсутнє 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Опис випробування Швидке змінювання напруги 

живлення (див. рисунок 9) 
Повільне змінювання 
напруги живлення (див. 

рисунок 10) 
Початкові/кінцеві умови Номінальні значення параметрів електроживлення  

(Ue min, Fn) пульсація відсутня 
Найменша напруга (В) 0 (нуль) 0,9 МНЗсер ± 10 %1 
Час очікування за 

найменшої(их) напруги(напруг) 
0 (нуль) 0 (нуль) 

Кількість випробувань 3 3 
Інтервал між випробуваннями 1 с < інтервал часу ≤ 5 с  
Вимірювання та перевіряння під 

час навантаження 
Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерії оцінювання Згідно з 6.4.2 
 

1 МНЗсер результат випробування на стійкість функціонування під час поступового 
зупинювання/запускання (див. 6.4.2.1). 

60 с ± 10 % 60 с ± 10 % 

(*) Згідно зі специфікаціями 
виробника або 10 с ± 20 % 

Система ПЛК починає 
процедуру зупинювання або 
починає режим ненормальної 
роботи 

U 

Ue 

Ue min 

МНЗ 
(межа напруги 
зупинювання) 

t   с 
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Рисунок 9 – Випробування на швидке змінювання напруги живлення 

 

 

 

Рисунок 10 – Випробування на повільне змінювання напруги живлення 

 

6.4.2.3 Переривання напруги 

Порти живлення – порт входу живлення устатковання, порт F, рисунок 2. 

Під час випробувань згідно p 2.5проводять ПППФ. 

  

5 с ± 10 % 5 с ± 10 % 

1 с < час ≤ 5 с 

U 

Un min 

t    c 

1 с < час ≤ 5 с 

60 с ± 10 % 60 с ± 10 % U 

Un min 

0,9 МНЗсер ± 10 % 

t    c 

IEC 124/07 
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Таблиця 25 – Випробування на стійкість до переривання напруги 

(функціональні випробування) 

Стандартне випробування IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-29 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Напруга та частота джерела 

живлення 
Ue min, Fn

5 Ue min
5 

 Переривання подавання ЗС Переривання подавання ПС 
Тривалість 0,5 періоду, що починається 

з нульової напруги1, 2 
ПрС1: ≥ 1 мс2 ПрС1: ≥ 1 мс2 

від Ue min до % Ue min
5 0 (нуль) % 0 (нуль) % 0 (нуль) % 

Критерії оцінювання Система ПЛК повинна продовжувати нормально 
працювати. Не повинно відбуватися збоїв у функціонуванні 

та погіршення працездатності 
Кількість випробувань 20 

Інтервал між випробуваннями 1 с < інтервал часу ≤ 10 с 
Вимірювання та перевіряння під 

час навантаження 
Повинно підтримуватися нормальне функціонування3 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Перевіряння після випробувань Система ПЛК повинна продовжувати нормально 

працювати. Згідно з ПППФ, див. 2.5 

1 Виробник може регламентувати переривання живлення за випадкової фази кута. 
2 Виробник може регламентувати більшу тривалість переривання живлення. 
3 Виходи і входи, що швидко спрацьовують, які живляться від того самого джерела, можуть зазнавати 

тимчасового впливу завад, але повинні відновлювати нормальне функціонування після припинення завад. 
4 Ці критерії аналогічні таблиці 31, критерій А. 
5 Ue min – це Ue за мінімально допустимого відхилення згідно з таблицею 6. 

6.4.3 Випробування на невідповідне підключення джерела живлення 

устатковання 

6.4.3.1 Випробування на зміну полярності джерела живлення ПС 

(випробування на міцність) 

Номінальна напруга зворотної полярності потрібно подавати упродовж 10 с. 

Результати повинні задовольняти умовам, встановленим виробником (таким як 

перегорання запобіжника). 

Після випробування базова система ПЛК повинна пройти процедуру 

перевіряння (2.5). Перед перевірянням можна встановлювати захисні пристрої, 

такі як плавкі запобіжники. 

6.4.3.2 Випробування на невідповідний рівень напруги і/або частоти 

У разі, якщо рівень напруги перевищує максимальну межу для робочих 

умов експлуатації Ue max і/або за значеннях частоти, які виходять за межі Fn max і 
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Fn min для робочих умов експлуатації, випробування потрібно узгодити між 

користувачем і виробником. 

6.4.4 Вимоги до перевіряння резервного живлення пам’яті 

6.4.4.1 Випробування на тривалість збереження резервного живлення 

Таблиця 26 – Випробування на тривалість збереження резервного 

живлення 

Стандартне випробування Відсутнє 
Конфігурація ВУ Згідно з ПППФ, див. 2.5  

Тривалість готування Згідно зі специфікаціями виробника (може знадобитися час 
для того, щоб джерело живлення повністю зарядилося) 

Випробування, які потрібно 
виконати 

Випробування А або випробування В, описані нижче 

Опис випробування Випробування А Випробування В 
Початкові умови Джерело енергії повністю заряджене; зовнішні джерела 

живлення від’єднані 
Температура Відкрите устатковання 55 °С 

Закрите устатковання 40 °С 
Загальні умови (2.6) 

Тривалість 300 год 1000 год 
Перевіряння після випробувань Згідно з ПППФ, див. 2.5. Система ПЛК повинна бути 

повністю працездатною. Ніякі втрати інформації не 
допускаються. 

 

6.4.4.2 Перевіряння методу виробника щодо заміни джерела енергії 

Таблиця 27 – Заміна джерела енергії 

Стандартне випробування Відсутнє 
Конфігурація ВУ Згідно з ПППФ, див. 2.5  

Заміна джерела енергії Згідно зі специфікаціями виробника (може знадобитися час 
для того, щоб джерело живлення повністю зарядилося) 

Перевіряння після випробувань Згідно з ПППФ, див. 2.5. Система ПЛК повинна бути 
повністю працездатною. Ніякі втрати інформації не 

допускаються. 

 

6.4.4.3 Перевіряння інших вимог 

Потрібно перевірити необхідну попереджувальну індикацію «низька 

напруга батареї» (див. 5.1.2). (Джерело енергії видаляють і замість напруги 

джерела енергії подають відповідну регульовану напругу). 
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6.5 Перевіряння параметрів входів/виходів 

 

6.5.1 Загальні положення 

У цьому стандарті методи випробувань не деталізовані. Подробиці методів 

випробувань потрібно узгоджувати між користувачем і виробником, вони повинні 

відповідати умовам, встановленим в 1.2. 

Хоча методи випробувань не деталізовані, потрібно виконати всі 

випробування, наведені в цьому стандарті. 

Якщо у цьому підрозділі не встановлено інше, випробування виконують 

двічі на тому(тих) самому(их) каналі(ах) вводу/виводу. 

– Перше випробування: за мінімальної робочої температури (Tmin), тобто 5 

°С, або Tmin, наведеної у таблиці 2. 

– Друге випробування: за максимальної робочої температури (Tmax), тобто 

40 °С /55 °С, або Tmax, наведеної у таблиці 2. 

Не потрібно випробовувати більше 1 каналу аналогового входу і 1 каналу 

цифрового входу кожного типу, проте випробування повинні охоплювати канали 

всіх різних типів, які входять до складу базової системи ПЛК. 

Потрібно випробувати всі канали багатоканальних модулів виходів. 

6.5.2 Перевіряння цифрових входів 

6.5.2.1 Випробування робочого діапазону 

Перевіряють виконання всіх вимог. 

Процедури випробувань: повинні бути узгоджені між користувачем і 

виробником. 

6.5.2.2 Випробування на зміну полярності сигналу (випробування на 

стабільність) 

Процедура випробувань: сигнал зворотної полярності, який подають на 

цифрові входи протягом 10 с. 

Перевіряння відповідності: Результати відповідності значенням, 

встановленим виробником. Прилад повинен пройти ПППФ (2.5). Перед 

перевірянням можна встановити захисні пристрої, такі як плавкі запобіжники. 
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6.5.2.3 Перевіряння інших вимог 

Перевіряють виконання загальних вимог для цифрових входів/виходів за 

5.2.1 та виконання вимоги 5.2.1.3. 

6.5.3 Перевіряння цифрових виходів 

6.5.3.1 Випробування робочого діапазону 

Перевіряють виконання всіх вимог. 

Процедури випробувань: 

– діапазон струму: погоджують між користувачем і виробником; 

– падіння напруги: погоджують між користувачем і виробником; 

– струм витоку: прилади/пристрої, призначені для захисту виходів, не 

від’єднують; 

– тимчасове перевантаження: відповідно до IEC 60947-5-1 (АС-15 або DC-

13, якщо можливо). У разі виходів, стійких до короткого замикання, значення 

струму повинні бути відповідно від 2 Ie до 20 Ie (як встановлено у 5.2.2.2.3). 

6.5.3.2 Випробування захищених, незахищених та стійких до короткого 

замикання виходів 

Таблиця 28 – Випробування цифрових виходів на перевантаження і коротке 

замикання 

Стандартне випробування Відсутнє 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Подробиці збирання/опори Згідно зі специфікаціями виробника 
Навантаження Під час випробування достатньо випробувати один канал 

входу/виходу кожного типу 
Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Опис випробування A B C D E 

Можливі значення струму 
(k × Іe) 

1,2/1,31 1,5 2 5 21 

Тривалість випробування 5 5 5 5 5 
Послідовність випробувань 

Перша серія (за Tmin) 1 2 3 4 5 
Друга серія (за Tmax) 6 7 8 9 10 
Часові інтервали між 
випробуваннями 

10 хв ≤ часові інтервали ≤ 60 хв 

Застосування випробувальних 
захищених виходів 

Так Так Так Так Так 
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Кінець таблиці 28 
Виходи, стійкі до короткого 

замикання 
Ні Ні Так2 Ні Так4 

Незахищені виходи Ні Ні Так2 Ні Так4 
Вимірювання та перевіряння Див. вимоги у 5.2.2.2 та5.2.3.2 

під час перевантаження Згідно з ПППФ, див. 2.5 

під час перевантаження Згідно з ПППФ, див. 2.5 
безпосередньо після 

випробувань 
Згідно з ПППФ, див. 2.5 

після перевантаження та 
виконання перезавантаження у 

встановленому порядку 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

 

1 1,2 - для виходів ЗС і 1,3 для виходів ПС. 
2 Для струмів у діапазоні від 2 до 20 Ie можливий ремонт або заміна модуля. 
3 Потрібно встановити Захисний(і) пристрій(ої), який(і) поставляється(ються) виробником або 

прописаний(і) в технічній документації виробника. 
4 Повиннен(нні) функціонувати захисний(і) пристрій(ої). В наступних випробуваннях їх потрібно 

перезапустити або замінити в залежності від використання. 
 

6.5.3.3 Випробування на зміну полярності сигналу (випробування на 

стійкість) 

Якщо обладнання сконструйоване так, щоб запобігати полярності сигналу, 

то випробування на стійкість можна не проводити, а замінювати відповідним 

візуальним контролем. 

Метод випробувань: сигнал зворотної полярності для цифрових виходів ПС, 

подають протягом 10 с. 

Перевіряння: результати повинні відповідати значенням, встановленим 

виробником. 

Прилад повинен пройти ПППФ (див. 2.5). Перед перевірянням можна 

встановлювати захисні пристрої, такі як плавкі запобіжники. 

6.5.3.4 Перевіряння виконання інших вимог 

Перевіряють виконання загальних вимог для цифрових входів/виходів 

згідно з 5.2.2 або 5.2.3 та вимог, що залишилися, згідно з 5.2.2.2 або 5.2.3.2 

(індикатори виходу й виходи на електромеханічних реле). 

6.5.4 Перевіряння аналогових входів/виходів 

6.5.4.1 Випробування робочого діапазону 

Перевіряють виконання всіх вимог. 
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Методи випробувань: потрібно узгодити між користувачем та виробником. 

6.5.4.2 Випробування на стійкість до перевантажень аналогових входів 

Метод випробувань: потрібно узгодити між користувачем та виробником. 

Вимірювання і перевіряння: 

– під час перевантаження: під час прикладання встановленого 

максимального перевантаження не повинно проявлятися жодних фізичних 

ушкоджень або аномальних явищ; 

– після випробування: потрібно перевірити точність за мінімального та 

максимального значень діапазону входу згідно з ПППФ, див. 2.5. 

6.5.4.3 Випробування на коротке замикання (виходу напруги) та на 

розмикання ланцюга (виходу струму) 

При виконанні короткого замикання (виходу напруги) або розмикання 

ланцюга (виходу струму) не повинно проявлятися жодних фізичних ушкоджень 

або аномальних явищ. Після випробування проводять ПППФ, згідно з 2.5. 

6.5.4.4 Випробування на зміну джерела напруги 

Це випробування потрібно проводити, якщо живлення модулів аналогових 

входів/виходів здійснюється від зовнішнього незалежного джерела живлення 

(тобто незалежного від джерел живлення інших модулів входів/виходів базової 

системи ПЛК). 

Джерело живлення замінюють регульованим джерелом живлення. Напругу 

налаштовують на граничні значення визначеного діапазону напруг живлення. 

Після цього модуль повинен успішно пройти ПППФ, а зміни виходу повинні бути 

в межах заданого діапазону, див. 2.5. 

6.5.4.5 Випробування на зміну полярності сигналу (випробування на 

стійкість) 

Якщо обладнання сконструйоване так, щоб запобігати полярності сигналу, 

то випробування на стійкість можна не проводити, а замінювати відповідним 

візуальним контролем. 

Метод випробувань: сигнал зворотної полярності для однополярних 

аналогових входів повинен подають протягом 10 с. 
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Перевіряння: результати повинні відповідати значенням, встановленим 

виробником. Прилад повинен пройти ПППФ, див. 2.5. Перед перевірянням можна 

встановлювати захисні пристрої, такі як плавкі запобіжники. 

6.5.4.6 Перевіряння виконання інших вимог 

Випробування типу не потрібні; перевіряння виконання всіх вимог, щодо 

яких випробування не виконували, здійснюють відповідно до процедури, 

узгодженої між виробником і споживачем. 

 

6.6 Перевіряння виконання вимог до інтерфейсів передавання даних 

 

Випробування типу не потрібні; перевіряння виконання всіх вимог, щодо 

яких випробування не виконували, здійснюють відповідно до процедури, 

узгодженої між виробником і споживачем. 

 

6.7 Перевіряння виконання вимог до ГПП 

 

Випробування типу не потрібні; перевіряння виконання всіх вимог, щодо 

яких випробування не виконували, здійснюють відповідно до процедури, 

узгодженої між виробником і споживачем. 

 

6.8 Перевіряння станцій віддаленого вводу/виводу 

 

6.8.1 Випробування на час відгуку 

У цьому випробуванні перевіряють вплив на інтервал(и) часу пересилання 

даних, яке має місце при доставці інформації з віддалених входів та інформації 

про стан СВВВ в прикладну програму, а також під час передавання логічних 

рішень прикладної програми на віддалені виходи. 

Процедура: прикладну випробувальну програму, яка полягає в копіюванні 

стану входів на виходи, виконують в 4 подібних конфігураціях: 

– локальні входи на локальні виходи; 

– віддалені входи на локальні виходи; 
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– локальні входи на віддалені виходи; 

– віддалені входи на віддалені виходи. 

Критерії приймання/бракування результатів випробувань: інтервали часу 

відгуку всієї системи та наступні зміни інтервалу(ів) часу пересилання даних 

повинні відповідати специфікаціям, опублікованими виробником. 

6.8.2 Випробування на втрату зв’язку 

Коли зв’язок відключено, виходи повинні без збоїв і будь-якого аномальної 

поведінки перейти в стан, встановлений виробником протягом тимчасового 

інтервалу, встановленого виробником. Користувачеві повинно надійти 

повідомлення про втрату зв’язку. 

Процедура: випробування проводять шляхом відключення: а) лінії зв’язку; 

b) зовнішнього джерела живлення СВВВ та спостерігання за поведінкою базової 

системи ПЛК (тобто ГПП, а також СВВВ і їх виходи). 

Критерій приймання/бракування результатів випробувань: згідно з 

вимогами. 

6.8.3 Перевіряння виконання інших вимог 

Випробування типу не потрібні; перевіряння виконання всіх вимог, щодо 

яких випробування не виконували, здійснюють відповідно до процедури, 

узгодженої між виробником і споживачем. 

 

6.9 Перевіряння виконання вимог до периферійних пристроїв (ІЗПН, ВС, 

ЛМІ) 

 

Перевіряння виконання всіх вимог, щодо яких випробування не виконували, 

здійснюють відповідно до процедури, узгодженої між виробником і споживачем. 

 

6.10 Перевіряння функцій самотестування і діагностики системи ПЛК 

 

Перевіряння виконання всіх вимог, щодо яких випробування не виконували, 

здійснюють відповідно до процедури, узгодженої між виробником і споживачем. 
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6.11 Перевіряння марковання та документації виробника 

 

Перевіряють виконання вимог 5.1.1 шляхом візуального контролю. 

 

7 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НАДАЄ ВИРОБНИК 

 

Виробник повинен надати користувачеві інформацію, необхідну для 

застосування, проектування, установки, введення в дію, експлуатації та 

технічного обслуговування системи ПЛК. Додатково виробник може навчати 

користувача. 

Інформацію можна надавати не тільки на паперовому, а й на інших носіях даних. 

 

7.1 Інформація про тип і зміст документації 

 

Встановлено три типи документації: 

- каталоги і специфікації; 

- керівництва користувача; 

- технічна документація. 

Примітка. Щодо підготовки інструкцій див. IEC 62079 та IEC 61506. 

7.1.1 Інформація про каталоги та специфікації 

Документи даного типу повинні містити опис і технічні характеристики 

системи ПЛК та пов’язаних з нею периферійних пристроїв. Крім того, вони 

повинні містити іншу інформацію, яка допомагає зрозуміти сутність застосування 

та використання цих виробів, в тому числі функціональні характеристики, 

правила конфігурування обладнання, нормальні умови експлуатації, фізичні 

розміри і масу, а також перелік відповідностей стандартам і сертифікатам. 

7.1.2 Інформація щодо посібників користувача 

Ці документи повинні містити необхідну інформацію для правильної 

установки, розводки кабелів, пошуку несправностей, програмування та введення в 

дію користувачем системи ПЛК. До них повинні входити щонайменше: 
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– інструкції щодо встановлення та введення в дію; 

– інструкції з програмування та пошуку несправностей; 

– вимоги щодо експлуатації та технічного обслуговування; 

– списки запасних частин та допоміжного обладнання (наприклад, плавкі 

запобіжники). 

7.1.3 Інформація щодо технічної документації 

Виробник додатково може надати комплект документів, що містить більш повну 

інформацію у порівнянні з керівництвом користувача, такі як блок-схеми, зовнішній і 

внутрішній протоколи обміну даними, призначення сигналів шин, параметри фізичних 

розмірів, напруга живлення, програми в постійному запам’ятовуючому пристрої, 

внутрішні тестові програми або процедури ремонту тощо. 

 

7.2 Інформація щодо відповідності цьому стандарту 

 

Виробник повинен надати інформацію щодо відповідності вимогам цього 

стандарту, що може декларуватися на двох рівнях: 

a) повна відповідність всім вимогам, що містяться в усіх розділах цього 

стандарту, в такому разі надають посилання на цей стандарт без обмежень; 

b) відповідність окремим вимогам цього стандарту, в такому разі в 

документації повинні бути надані окремі розділи цього стандарту, за якими 

декларується відповідність продукції. 

Див. 1.2 щодо докладнішої інформації. 

 

7.3 Інформація щодо надійності 

 

Якщо виробник встановлює значення середнього часу між відмовами 

(СЧМВ) для будь-якого блоку, модуля або конфігурації(й) (систем(и) ПЛК), що 

підлягає(ють) випробуванню типу за нормальних умов експлуатації, то виробник 

повинен також пояснити метод, використаний для його визначення. 
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7.4 Інформація щодо інших умов 

 

Користувач повинен узгодити з виробником будь-які механічні умови, які 

не вказані в цьому стандарті. 

 

7.5 Інформація щодо транспортування й зберігання 

 

Виробник повинен надати інструкції щодо транспортування й зберігання. 

 

7.6 Інформація щодо джерел живлення ПС і ЗС 

 

Виробник повинен надати таку інформацію: 

– дані, що дозволяють здійснити вибір відповідної схеми розводки 

живлення для забезпечення необхідного напруги в кожній точці використання 

електроенергії. Ця інформація охоплює піковий пусковий струм (за холодного та 

теплого перезапуску), повторюваний імпульсний струм і сталий діючий вхідний 

струм за умов повної навантаження; 

– ідентифікацію зовнішніх кінцевих пристроїв для підключення до джерел 

живлення; 

– типовий(і) приклад(и) системи(систем) живлення обладнання; 

– спеціальні вимоги, якщо такі є, до монтажу джерел живлення систем ПЛК, 

що отримують енергію від декількох джерел живлення, або якщо значення 

напруги й частоти джерела живлення не вказані в 5.1.1.1; 

– наслідки неправильного приєднання джерел живлення до устатковання: 

• зі зворотною полярністю; 

• з невідповідним рівнем напруги та/або частоти; 

• з невідповідними проводами. 

– повна інформація щодо поведінки системи ПЛК для типових ситуацій 

вмикання/вимикання живлення; 
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– дані, що дозволяють оцінити максимальні значення часу переривання, які 

не впливають на нормальне функціонування будь-якої системи ПЛК; клас ПрС 

(ПрС-1 або ПрС-2) пристроїв з живленням на ПС; 

– час копіювання вмісту пам’яті з точки зору вимог до температури та 

експлуатації; 

– рекомендована періодичність заміни джерел енергії, за необхідністю, та 

рекомендований метод і вплив на систему ПЛК; 

– піковий пусковий струм (за холодного та теплого перезапуску) або 

рекомендований розмір запобіжника і характеристики розмикання запобіжника. 

 

7.7 Інформація щодо (струмоприймальних) цифрових входів 

 

Виробник повинен надати таку інформацію: 

– вольт-амперна характеристика для повного робочого діапазону з 

допустимими відхиленнями або еквівалентними параметрами; 

– час затримки переходу зі стану 0 в стан 1 та переходу зі стану 1 в стан 0 

для цифрового входу; 

– наявність спільних точок між каналами; 

– наслідки неправильного підключення входу; 

– потенціали ізоляції за нормальної експлуатації між каналом та іншими 

ланцюгами (в тому числі ланцюгом заземлення) й між каналами; 

– тип входу (Тип 1, Тип 2 або Тип 3); 

– контрольна точка та двійковий стан візуального індикатора; 

– ефекти, що виникають під час видалення/встановлювання модуля входу 

під напругою; 

– додаткове зовнішнє навантаження під час комплексування входів і 

виходів, якщо це необхідно; 

– пояснення щодо оцінювання сигналу (наприклад, статичне/ динамічне 

оцінювання, переривання тощо); 
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– рекомендовану довжину кабелів і шнурів залежно від типу кабелю й 

електромагнітної сумісності; 

– схему розміщення кінцевих пристроїв устатковання; 

– типовий(і) приклад(и) зовнішніх підключень. 

 

7.8 Інформація щодо (струмоподавальних) цифрових виходів змінного 

струму 

 

Виробник повинен надати таку інформацію щодо цифрових виходів для 

роботи на змінному струмі: 

– тип захисту (тобто захищений вихід, вихід, стійкий до короткого 

замикання, незахищений вихід); 

• у разі захищених виходів: робочі характеристики за струму понад 1,1 Ie, в 

тому числі рівень(і) струму(ів), за якого(их) активізується пристрій 

захисту, поведінку струму за рівня понад 1,1 Ie та час активізації 

пристрою захисту; 

• у разі виходів, стійких до короткого замикання: відомості щодо заміни 

або перезапускання захисного пристрою, якщо це потрібно; 

• у разі незахищених виходів: технічні вимоги до захисного пристрою, що 

повинен застосовуватися користувачем (за необхідності); 

– час затримки переходу зі стану 0 в стан 1 і переходу зі стану 1 в стан 0 для 

виходу; 

– характеристики комутації і напруга вмикання щодо переходу напруги 

через нуль; 

– наявність спільних точок між каналами; 

– схема розміщення кінцевих приладів обладнання; 

– типовий(і) приклад(и) зовнішніх підключень; 

– кількість та тип виходів (наприклад, нормально розімкнуті/нормально 

замкнуті контакти, твердотільні, окремі ізольовані канали тощо); 
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– у разі електромеханічних реле – номінальні значення струму та напруги, 

що задовольняють вимогам 5.2.2.2.5; 

– номінальні значення параметрів виходу для інших навантажень, таких, як 

лампи розжарювання; 

– повний струм виходу для багатоканальних модулів (див. визначення 3.40); 

– характеристики пристроїв захисту від перевантажень, вбудованих у 

вихідний ланцюг для захисту від піків напруги, що виникають через індуктивний 

викид напруги; 

– тип зовнішніх захисних пристроїв, якщо це необхідно; 

– наслідки неправильного підключення кінцевих пристроїв виходу; 

– потенціали ізоляції за нормальної експлуатації між каналом та іншими 

ланцюгами (в тому числі заземлення) і між каналами; 

– контрольні точки візуальних індикаторів у каналі (наприклад, на панелі 

ГПП/на панелі навантаження); 

– рекомендовані методи заміни вихідних модулів; 

– поведінка виходів під час переривання управління ГПП, за падінь і 

перериванні напруги, а також за ввімкнутого й вимкнутого живлення (див. також 

5.6); 

– спосіб функціонування (тобто аналоговий/дискретний тип виходу); 

– вплив багаторазових перевантажень на ізольовані багатоканальні модулі. 

 

7.9 Інформація щодо (струмоподавальних) цифрових виходів 

постійного струму 

 

Інформація, яку повинен надавати виробник щодо цифрових виходів ПС, 

повинна бути аналогічна інформації, встановленої для цифрових виходів ЗС, як 

встановлено в 7.8. Проте в даному випадку вимога щодо надання технічних даних 

з комутації під час переходу напруги через нуль не застосовується, а що 

стосується виходів на електромеханічні реле, згідно з 5.2.2.2.5 АС-15 замінюють 

на DC-13. 
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7.10 Інформація щодо аналогових входів 

 

Крім типу входу і стандартного діапазону виробник повинен надати таку 

інформацію. 

7.10.1 Інформація щодо статичних характеристик аналогових входів 

Статичні характеристики Одиниці та приклади 
1) Вхідний імпеданс у діапазоні сигналу (виробник повинен 
вказати, чи перебуває вхідний імпеданс у стані «ввімкнуто» 
або «вимкнуто» 

Ω 

2) Похибка по аналоговому 
входу: 

температурний коефіцієнт  

максимальна похибка за 25 °С 
± % повної шкали  

(вказати одиницю шкали) 

3) Максимальна похибка в усьому температурному діапазоні 
± % повної шкали  

(вказати одиницю шкали) 
4) Цифрова роздільна здатність Кількість розрядів 
5) Формат даних, які повертає прикладна програма Двійковий, ДДК тощо 
6) Значення НЗР (найменшого значущого розряду) мВ, мА 
7) Максимальне постійно допустиме перевантаження (без 
пошкодження) 

В, мА 

8) Показники цифрового виходу за умов перевантаження Наприклад, прапорець 
9) Тип входу Наприклад, диференціальний 
10) Характеристики синфазного вхідного сигналу (ПС, ЗС, 
50 Гц, ЗС 60 Гц) за необхідності 

КОСС, дБ 
НСС, В 

11) Для інших входів 
(термопари, РТП тощо) 

тип(и) давача(ів) J, K, T і т. д.: Pt, 100 і т. д. 
діапазон(и) вимірювань Від min °C до max °C 

метод ліанаризації 
Внутрішній або 
рекомендований 
користувачем  

 

7.10.2 Інформація щодо динамічних характеристик аналогових входів 
 

Динамічні характеристики Одиниці та приклади 
1) Тривалість замірювання значення аналогового сигналу (в 
тому числі час настроювання) 

мс 

2) Інтервал повторювання замірювання мс 
3) Характеристики вхідного 
фільтра 

черговість Перший, другий і т. д. 
частота переходу Гц 

4) Максимальне часове відхилення під час кожного 
необхідного випробування на стійкість до електричних завад 

± % повної шкали 
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7.10.3 Інформація щодо загальних характеристик аналогових входів 
 

Загальні характеристики Одиниці та приклади 
1) Метод перетворення Подвійний нахил, послідовне 

наближення тощо 
2) Робочі режими Запускання, само сканування 

тощо 
3) Тип захисту РЄ захист, оптоізолятори, 

ВООМ тощо 
4) Потенціали ізоляції за нормальної експлуатації між каналом 
та а) іншими ланцюгами (в тому числі заземлення), b) між 
каналами, с) джерелом(ами) живлення, d) інтерфейсом(ами) 

В 

5) Дані щодо зовнішнього джерела живлення, якщо потрібні  
6) Загальні точки між каналами, якщо вони є Технічні дані 
7) Тип, довжина кабелю, правила монтажу, рекомендовані для 
забезпечення завадостійкості 

Двожильний шнур не більше 
50 м 

8) Калібрування або перевіряння для підтримки номінальної 
точності 

Місяці, роки 

9) Схема розміщення кінцевих приладів   
10) Типові приклади зовнішніх підключень  
11) Наслідки неправильного підключення входів  

 

7.10.4 Інформація щодо інших характеристик аналогових входів 
 

Інші характеристики Одиниці та приклади 
1) Монотонність без втрати кодів Так, ні 
2) Перехресні завади між каналами на ПС і каналами на 
частотах 50 Гц і 60 Гц на ЗС 

дБ 

3) Нелінійність ± % повної шкали 
4) Повторюваність за фіксованої температури після 
необхідного періоду стабілізації 

± % повної шкали 

5) Термін служби мультиплексорів на електромагнітному реле 
(за необхідністю) 

Кількість циклів, годин 

 

7.11 Інформація щодо аналогових виходів 

 

Крім виходу і стандартного діапазону виробник повинен надати таку 

інформацію. 
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7.11.1 Інформація щодо статичних характеристик аналогових виходів 

 

Статичні характеристики Одиниці та приклади 
1) Вхідний імпеданс у діапазоні сигналу (виробник повинен вказати, 
чи перебуває вхідний імпеданс у стані «ввімкнуто» або «вимкнуто» 

Ω 

2) Похибка по аналоговому 
входу: 

максимальна похибка за 25 °С 
± % повної шкали  

(вказати одиницю шкали) 

температурний коефіцієнт 
± % повної шкали  

(вказати одиницю шкали) 

3) Максимальна похибка в усьому температурному діапазоні 
± % повної шкали  

(вказати одиницю шкали) 
4) Розрядність Кількість розрядів 
5) Формат даних, які повертає прикладна програма Двійковий, ДДК тощо 
6) Значення НЗР (найменшого значущого розряду) мВ, мА 

 

7.11.2 Інформація щодо динамічних характеристик аналогових виходів 
 

Динамічні характеристики Одиниці та приклади 
1) Час установлення повного діапазону зміни сигналу мс 
2) Відхилення від установленого значення % повної шкали 
3) Максимальне часове відхилення під час кожного 
необхідного випробування на стійкість до електричних завад 

± % повної шкали 

 

7.11.3 Інформація щодо загальних характеристик аналогових виходів 
 

Загальні характеристики Одиниці та приклади 
1) Тип захисту Оптоізолятори, тощо 
2) Потенціали ізоляції за нормальної експлуатації між каналом та 
іншими ланцюгами (в тому числі заземлення) та між каналами за 
нормального режиму 

В 

3) Дані щодо зовнішнього джерела живлення, якщо потрібні Технічні дані 
4) У разі виходів струму, що працюють від зовнішнього джерела 
живлення, максимальне та мінімальне падіння напруги на 
контактах виходів за значеннях в межах всього діапазону 

В 

5) Тип, довжина кабелю, правила монтажу, рекомендовані для 
забезпечення завадостійкості 

Двожильний шнур не 
більше 50 м 

6) Калібрування або перевіряння для підтримки номінальної 
точності 

Місяць, роки 

7) Схема розміщення кінцевих приладів  
8) Загальні точки між каналами, якщо вони є  
9) Дозволений(і) тип(и) навантажень Незаземлений, заземлений 
10) Максимальне ємнісне навантаження (для виходів напруги) pF 
11) Максимальне індуктивне навантаження (для виходів струму) мГн 
12) Типові приклади зовнішніх підключень  
13) Реакція виходів на ввімкнення або вимикання живлення  
14) Наслідки неправильного підключення входів  
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7.11.4 Інформація щодо інших характеристик аналогових виходів 

 

Інші характеристики Одиниці та приклади 
1) Монотонність  Так, ні 
2) Перехресні завади між каналами на ПС і каналами на 
частотах 50 Гц і 60 Гц на ЗС 

дБ 

3) Нелінійність ± % повної шкали 
4) Повторюваність за фіксованої температури після 
необхідного періоду стабілізації 

± % повної шкали 

5) Пульсація на виході ± % повної шкали 

 

7.12 Інформація щодо інтерфейсів передавання даних 

 

Якщо виробник поставляє інтерфейси передавання даних до іншого 

устатковання, яке сам не виробляє, то він повинен надати необхідну інформацію 

для правильного функціонування інтерфейсів. Цього можна досягти посиланням 

на певний стандарт або певну специфікацію і вказанням конкретної інформації 

щодо таких аспектів, як швидкість передачі даних в бодах, тип використовуваного 

кабелю і тощо. 

 

7.13 Інформація щодо головного(их) процесорного(их) пристрою(їв) та 

запам’ятовуючого(их) пристрою(їв) системи ПЛК 

 

Інформація, яку надає виробник щодо головного(их) процесорного(их) 

пристрою(їв) та запам’ятовуючого(их) пристрою(їв) системи ПЛК, повинна 

охоплювати таке: 

1) структуру й обсяг пам’яті для зберігання програм; 

2) структуру, обсяг пам’яті для зберігання даних і кількість бітів на одне 

слово; 

3) доступний(і) тип(и) пам’яті (такі як CMOS-EPROM тощо); 

4) функціональні можливості резервного зарядного пристрою й 

експлуатаційні вимоги, якщо такі є; 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

84 

5) дані, обмеження і процедури для визначення необхідної конфігурації 

(стійки, кабелі, розширювачі шини, блок живлення, максимальна кількість 

входів/виходів на один тип, максимальне число модулів вводу/виводу тощо); 

6) опис мов програмування, підтримуваних системою ПЛК (комбінація 

ІЗПН і головного(их) процесорного(их) пристрою(їв); 

7) відомості про те, якою мірою підтримуються мови програмування, 

встановлені в IEC 61131-3, в тому числі відмінності, якщо вони є (об’єкти, 

інструкції, семантичні і синтаксичні правила тощо); 

8) методи обчислень для визначення кожного використання пам’яті 

(прикладна програма користувача і дані, програма в програмних запам’ятовуючих 

пристроях і дані за необхідності), і середні значення кожного відповідного 

інтервалу часу (інтервал(и) часу сканування, відгуку системи, пересилання даних, 

виконання); 

9) способи в які обробляють сигнали вводу/виводу (тобто використання 

регістрів відображення станів входів/виходів, періодично оновлюваних системою, 

команд типу «отримати/помістити» з безпосередніми адресами, програм 

переривання і програм, керованих згідно з подіями тощо), і їх вплив на такі 

параметри: 

• інтервал(и) часу відгуку системи; 

• можливості повторного запуску (тобто холодний, теплий, гарячий 

повторний запуск); 

• конкретні часові інтервали вводу, виводу, обробки сигналів тощо. 

10) вплив нестаціонарно встановлених периферійних пристроїв на кожен 

відповідний часовий інтервал (див. пункт 8 цього підрозділу), якщо вони 

ввімкнені/вимкнені, під’єднані/від’єднані від свого інтерфейсу в системі ПЛК; 

11) дані про стан системи ПЛК щодо холодного, теплого і гарячого 

повторного запуску за необхідності. Опис і використання програмовних таймерів, 

які дозволяють визначити обумовлену технологічним процесом відмінність між 

теплим повторним запуском і гарячим повторним запуском; 

12) вбудовані функції виконання самовипробування та діагностування (див. 5.8). 
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7.14 Інформація щодо станцій віддаленого вводу/виводу (СВВВ) 

 

Виробник повинен надати таку інформацію: 

– технічні вимоги щодо вибирання адекватних кабелів і інших пристроїв, 

необхідних для лінії зв’язку; 

– технічні вимоги щодо правильного встановлення всієї системи (в тому 

числі правильне вибирання джерела(джерел) енергії); 

– тип мережі зв’язку для входів/виходів ПЛК (мережа з двоточковим 

з’єднанням, зіркоподібна мережа, багатоточкова, кільцева точкова); 

– принципи, процедури та швидкості передавання даних, що 

використовують на лінії зв’язку, а також їх можливості передавати дані від і до 

СВВВ з огляду на кодування/виявлення помилок і затримок у передаванні даних в 

кращому, найбільш ймовірному та найгіршому випадках; 

– вплив на інтервал(и) часу пересилання даних, яке має місце під час 

доставки інформації з віддалених входів і інформації про стан СВВВ в прикладну 

програму користувача, а також під час передавання логічних рішень прикладної 

програми на віддалені виходи; 

– регламентовані значення та тимчасові затримки згідно з 5.6; 

– дані, пов’язані з конфігурацією: максимальна кількість СВВВ в 1 

одиночній конфігурації системі ПЛК, мінімальний/максимальний розмір кожної з 

них; 

– відомості про те, які модулі вводу/виводу всієї системи вводу/виводу не 

можна використовувати в СВВВ і/або які їх функції змінюються, якщо такі є; 

– тип, архітектуру та характеристики резервування, якщо вони передбачені; 

– модеми/повторювачі, якщо їх застосовують. Максимальна відстань з 

повторювачами або без повторювачів; 

– кінцеві пристрої, якщо вони потрібні; 

– фізичні характеристики інтерфейсу передачі даних, в тому числі 

характеристики ізоляції, максимальне допустиме напруження синфазного 

сигналу, вбудовані пристрої захисту від коротких замикань тощо; 
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– тип стандартного інтерфейсу лінії зв’язку (тобто RS 232, RS 422, RS 485, 

RS 511 тощо); 

– технічні характеристики функціонального та захисного заземлення; 

– процедури для створення/переривання логічного та фізичного зв’язку 

СВВВ з системою ПЛК (наприклад, в режимі он-лайн). 

 

7.15 Інформація щодо периферійних пристроїв (ІЗПН, ВС, ІУК) 

 

Виробник повинен надати таку інформацію у вигляді документації та 

зрозумілого марковання: 

– у чіткій формі попередження та запобіжні заходи, яких слід 

дотримуватися під час використання функцій, що допускають зміну умов 

управління системою ПЛК, таку як модифікація стану системи ПЛК, зміна даних 

або програм запам’ятовуючих пристроїв, примусовий вхідний або вихідний 

сигнал тощо; 

– застосовність периферійних пристроїв в СВВВ; 

– умови експлуатації для периферійних пристроїв, призначених для 

використання в умовах навколишнього середовища, які є менш жорсткими у 

порівнянні з умовами, встановленими в розділі 4 (такі периферійні пристрої може 

виявитися необхідним дистанційно підключити до решти устатковання системи 

ПЛК через лінії зв’язку); 

– технічні вимоги для вибирання адекватних кабелів і інших пристроїв, 

необхідних для лінії зв’язку; 

– технічні вимоги для правильного встановлення всієї системи (в тому числі 

правильний вибір джерела(джерел) енергії); 

– тип мережі зв’язку (мережа з двоточковим з’єднанням, зіркоподібна 

мережа, багатоточкова, кільцева точкова); 

– принципи, процедури та швидкості передавання даних, що 

використовують на лінії зв’язку, а також їх можливості передавати дані від і до 
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СВВВ з огляду на кодування/виявлення помилок і затримок у передаванні даних в 

кращому, найбільш ймовірному та найгіршому випадках; 

– кінцеві пристрої, якщо вони потрібні; 

– фізичні характеристики інтерфейсу передачі даних, в тому числі 

характеристики ізоляції, максимальне допустиме напруження синфазного 

сигналу, вбудовані пристрої захисту від коротких замикань тощо; 

– тип стандартного інтерфейсу лінії зв’язку (тобто RS 232, RS 422, RS 485 

тощо); 

– технічні характеристики функціонального і захисного заземлення. 

 

7.16 Інформація щодо самовипробування та діагностування 

 

Виробник повинен надати таку інформацію у вигляді документації та 

зрозумілого марковання: 

– опис виконуваних випробувань та діагностик і відомості про те, коли їх 

виконують (тобто постійно, періодично, за запитом прикладної програми 

користувача, протягом процедури запуску тощо); 

– стан правильного функціонування та умови спрацьовування виходу(ів) 

аварійної сигналізації (див. 5.8). 

 

8 ВИМОГИ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ (ЕМС) 

 

Цей розділ встановлює вимоги щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) для 

устатковання систем ПЛК (наприклад, ГПП, СВВВ, стаціонарні/нестаціонарні 

периферійні пристрої). 

Примітка. У розділах 8, 9, та 10 містяться вимоги відповідності Директиві ЄС щодо 
електромагнітної сумісності. 

8.1 Загальні положення 

Як потенційне джерело випромінювання, встановлена система ПЛК та інші 

пристрої можуть створювати кондуктивні електромагнітні завади та завади від 

випромінювання. 
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Будучи потенційно приймальним устаткованням, система ПЛК може 

зазнавати впливу кондуктивних завад, створюваних іншим устаткованням, впливу 

електромагнітних полів випромінювання та електростатичних розрядів. 

Вимоги 8.2 і 8.3 встановлюють характеристики ЕМС устатковання системи 

ПЛК, а відповідальність за їх дотримання несе виробник. Користувач, 

проінструктований виробником, несе відповідальність за ЕМС встановленого 

продукту.  

Оскільки система ПЛК являє собою тільки 1 компонент комплексної 

автоматизованої системи, цей стандарт не поширюється на ЕМС повної 

автоматизованої системи. 

Якщо виробником встановлений додатковий корпус ЕМС (наприклад, 

кожух) або інший захисний пристрій (наприклад, фільтр), їх потрібно долучити до 

устатковання як складову частину, що підлягає випробуванням ВУ. 

Порт корпусу ЕМС – це фізична межа системи ПЛК, через яку 

електромагнітні поля можуть впливати шляхом випромінювання або удару. Див. 

визначення у 3.51. 

 

8.2 Вимоги щодо емісії 

 

ПЛК, сконструйовані для використання в умовах виробничого середовища, 

описано в IEC 61000-6-4, якщо в інформації виробника не обумовлено інше. 

8.2.1 Загальні вимоги щодо емісії 

Що стосується емісії, метою вимог, встановлених в таблиці 29, є 

забезпечення захисту радіочастотного спектру. 

8.2.2 Граничні значення емісії в низькочастотному діапазоні 

Оскільки систему ПЛК не підключено до зовнішньої електромережі, жодні 

вимоги в діапазоні до 150 кГц не встановлено. 

 

 

 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

89 

8.2.3 Граничні значення емісії в високочастотному діапазоні 

Таблиця 29 – Граничні значення емісії 

Порт Частотний 
діапазон 

Рівень жорсткості 
(нормативний) 

Рівень 
жорсткості 

(додатковий) 

Посилання на 
стандарт 

Порт корпусу 
(завади від 

випромінювання) 

 Вимірювання 
виконують на 
відстані 10 м 

Вимірювання 
виконують на 
відстані 30 м 

IEC 61000-6-4 30—230 МГц 
40 дБ (мкВ/м) 

квазіпікове значення 
30 дБ (мкВ/м) 
квазіпікове 
значення 

230—1000 МГц 

47 дБ (мкВ/м) 
квазіпікове значення 

37 дБ (мкВ/м) 
квазіпікове 
значення 

Порт джерела 
живлення 

змінного струму 
(кондуктивні 

завади) 

0,15—0,5 МГц 

79 дБ (мкВ) 
квазіпікове значення 

 

IEC 61000-6-4 

66 дБ (мкВ) середнє 
значення 

 

0,5—30 МГц 

73 дБ (мкВ) 
квазіпікове значення 

 

60 дБ (мкВ) середнє 
значення 

 

 

1 Імпульсні завади (клацання), які повторюються менше 5 разів на хвилину, не враховують. Якщо клацання 
повторюються більше 30 разів на хвилину, застосовують граничні значення. Якщо клацання повторюються з 
періодичністю від 5 до 30 разів на хвилину, допускається відхилення від граничних значень, рівне 20 log 30/N (де 
N– кількість клацань на хвилину). Критерії для окремих клацань можна знайти в CISPR 14-1. 

 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 9.3 і 9.4. 

 

8.3 Вимоги щодо ЕМС-стійкості 

 

ПЛК, сконструйовані для використання в умовах виробничого середовища, 

описано в IEC 61000-6-2, якщо в інформації виробника не обумовлено інше. 

8.3.1 Загальні положення 

Схема, наведена на рисунку 11, призначена для ілюстрації ЕМС та 

механізмів зв’язку завад в виробничих умовах. Розмежування зон відбувається з 

урахуванням розподілу електроенергії, методів установлювання устатковання та 

прокладки електропроводів входів-виходів. 
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Зона С = Заводська електромережа (ізольована від зовнішньої мережі за 

допомогою спеціалізованого трансформатора), первинний захист від перенапруги 

та зв’язок викидів високого напруження. Умови цієї зони можна 

охарактеризувати як дещо жорсткіші порівняно з загальними умовами 

виробничого середовища, встановленими в IEC 61000-6-2. 

Зона В = Спеціалізований розподіл електроенергії, вторинний захист від 

перенапруги та зв’язок викидів помірного напруження. Умови цієї зони можна 

охарактеризувати як загальні умови виробничого середовища, встановлені в IEC 

61000-6-2. 

Зона А = Локальний розподіл електроенергії, захищений і зв’язок викидів 

низького напруження. Навколо цієї зони існують загальні умови виробничого 

середовища (зона В). Як правило, характерною ознакою зони А є менша кількість 

електропроводів, добре захищені джерела живлення (ННВБ/ННВЗ), обмеження 

імпедансу входів-виходів, установлення захисних мереж, перетворювачі ЗС/ПС, 

розділові трансформатори, обмежувачі перенапруги тощо. Завадостійкість зони А 

аналогічна завадостійкості для зон з невеликими виробничими підприємствами 

згідно з IEC 61000-6-1. 

ПЛК, призначені для використання в зоні В, на яку поширюється IEC 

61000-6-2, якщо в інформації виробника не обумовлено інше. Зона В охоплює 

зону А. 

Якщо продукт призначений для використання в декількох зонах, його 

конструкцію розраховують та випробовують на відповідність сукупності 

найбільш жорстких вимог, що діють для зон, в яких повинен використовуватися 

продукт. 
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Рисунок 11 – Зони стійкості до ЕМЗ 

Пунктирні лінії на рисунку 11 не позначають фізичне розділення або 

відокремлення. Букви, використані на рисунку 11 (F, К, С, D тощо), відповідають 

буквам, використовуваним на рисунку 2. Вони позначають інтерфейси/порти. 

Таблиця 30 – Зони стійкості до електромагнітних завад, приклад стосується 

мікросекундних імпульсних завад 

ЕМС-зони Опис ЕМС зон 
Зона С Розподіл електроенергії 

через заводську мережу 
Висока номінальна напруга 

Первинний захист від 
мікросекундних 
імпульсних завад 

Зв’язок викидів високого 
напруження  

4000 В 
Зона В Спеціалізований розподіл 

електроенергії 
Номінальна напруга ≤ 300 В 

Вториний захист від 
мікросекундних 
імпульсних завад 

Обмеження імпедансу 
входів/виходів 

Зв’язок викидів помірного 
напруження  

 
2000 В 

Зона А Локальний розподіл 
електроенергії 

Номінальна напруга ≤ 120 В 
Номінальна напруга ≤ 100 В 
Номінальна напруга ≤ 50 В 

Обмеження імпедансу 
входів/виходів 

Зв’язок викидів низького 
напруження  

1000 В 
800 В 
500 В 

зоні В 

Система 

Зовнішня територія 

Блискавка 

Зона С 

Зона В Зона А 

Вторинний 
захист 

Первинний 
захист 

Система захисту повинна 
дозволяти зниження рівня 
жорсткості від значень 
зовнішньої території до 
значень, що відповідають  

Захист 
приладів 

зовнішнього 
встановлення 

Прилади 
зовнішнього 
встановлення 

Вхідне живлення від трьохфазної 
мережі  

(зовнішня електромережа) 

заземлення заводської території 
Захист 

Зона В  ВХ/ВИХ 

Система захисту повинна дозволяти 
зниження рівнів жорсткості від значень 
для зони В до значень, що відповідають 
зоні А 

IEC 1243/07 

Захист 

Тритинний 
захист Зона А   ВХ/ВИХ 

Зона А ВХ/ВИХ П
рС

 

П
рС

 

Ц
П
П
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П
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8.3.2 Критерії оцінювання результатів випробування 

Таблиця 31 – Критерії перевіряння функціонування системи ПЛК в умовах 

впливу електромагнітних завад 

Критерій оцінювання результатів випробування 
Критерій Функціонування 

під час випробування після випробування 
А Система ПК повинна продовжувати 

функціонувати відповідно до 
встановлених вимог, не допускаючи 
ніяких функціональних несправностей 

або відмов працездатності, згідно 
ПППФ, див. 2.5 

Система ПЛК повинна продовжувати 
функціонувати відповідно до 

встановлених вимог 

В Допускається погіршення робочих 
характеристик. 

Приклади: аналогові значення 
змінюються в межах, встановлених 
виробником, час затримки передачі 

даних змінюється в межах, встановлених 
виробником, миготіння на дисплеї ЛМІ 

тощо 
Жодних змін у режимі роботи 

Приклади: втрата даних без можливості 
їх відновлення або непереборні збої в 
передачі даних, непередбачені зміни 
стану цифрового входу-виходу, які 
перебувають в полі зору системи або 
випробувальної установки тощо 

Жодних втрат даних без можливості їх 
відновлення відповідно до ПППФ, див. 

2.5 

Система ПЛК повинна продовжувати 
функціонувати відповідно до 

встановлених вимог. Тимчасове 
погіршення робочих характеристик 
повинно усуватися автоматично 

С Допускаються функціональні збої, але не 
допускається руйнування апаратних або 
програмних засобів (програма або дані) 

Система ПЛК повинна продовжувати 
функціонувати відповідно до 

встановлених вимог автоматично після 
ручного перезавантаження або після 
ввімкнення/вимкнення живлення 

 

 

 

 

 

 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

93 

8.3.3 Рівні стійкості до електромагнітних завад 

 

Таблиця 32 – Випробування портів корпусу зон А і В 

Фізичне явище 
Посилан
ня на 

стандарт 
Випробування 

Рівень 
випробува

ння 

Випробув
альна 

установка 

Норматив
ний пункт 

Критерій 
відповіднос

ті 

Електростатичн
ий розряд 

ЕС 
61000-6-

2 

Контактний розряд ± 4 кВ 
Таблиця 

38 
1 В 

Повітряний розряд ± 8 кВ 

Радіочастота 
Електромагнітн

е поле 
Амплітудна 
модуляція 

ЕС 
61000-6-

2 

Амплітудна 
модуляція 80 

% 1 кГц 
синусоїдаль
ної форми 

2,0 – 2,7 ГГц 1 В/м 

Таблиця 
39 

4 А 
1,4 – 2,0 ГГц 3 В/м 

80-1000 
МГц 

10 В/м 

Магнітні поля 
промислової 
частоти 

ЕС 
61000-6-

2 

60 Гц 
30 В/м 

Таблиця 
40 

2, 3 А 50 Гц 

 

1 Випробування на стійкість до ЕСР повинні пройти: 
a) пристрої, доступні для оператора (наприклад, ЛМІ, ІЗПН і ВС); 
b) порти корпусу; 
c) частини устатковання, доступні для технічного обслуговування (наприклад, перемикачі, 

клавіатура, захисне/функціональне заземлення, кожух модуля, порти передачі даних зі з’єднувачами на 
місці і металевими з’єднувачами), які не захищені від випадкового контакту. Випробування на стійкість до 
ЕСР не застосовне до портів передачі даних без з’єднувачів на місці, до портів входів-виходів і до портів 
живлення. 

2 Це випробування призначене для перевіряння чутливості обладнання до магнітних полів, 
джерелом яких зазвичай є заводська підлога. Випробування застосовне тільки до устатковання, що містить 
пристрої, чутливі до магнітних полів, наприклад, пристрої, що створюють ефект Холла, дисплеї на ЕПТ, 
дисководи, магнітні запам’ятовуючі пристрої та інше аналогічне устатковання. Основний ПЛК зазвичай не 
містить такі пристрої; проте їх можуть містити інші пристрої, такі, як ЛМІ. Це випробування не 
призначене для моделювання високоінтенсивних магнітних полів, наприклад тих, що пов’язані з 
процесами зварювання і індукційного нагріву. Цю вимогу можна задовольнити проведенням випробування 
чутливого пристрою на пристрої виробника. 

3 В діапазоні до 3 А/м не повинно бути жодних відхилень. В діапазоні понад 3 А/м виробник 
повинен встановити допустиме відхилення для інтерфейсів дисплея на ЕПТ. 

4 Цей рівень не репрезентує поле, що випромінюється приймачем-передавачем безпосередньо біля 
системи ПЛК. 

 

Рівні зони В – це найпоширеніші рівні у виробничому середовищі. 
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Таблиця 33 – Випробування на стійкість до кондуктивних завад зони В 

 

Фізичне явище 
Перехідна 
імпульсна 
завада 

Мікросекундна 
імпульсна 

завада великої 
енергії 

Радіочастотні 
завади 

 
Посилання на 

стандарт 
IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-2 

Випробувальна 
установка 

Таблиця 41 Таблиця 42 Таблиця 43 

Критерії оцінювання 
якості 

функціонування 
В В А 

Інтефейс/порт 
Рисунок 2 

(позначення) 

Спеціальний 
інтерфейс/порт 

Рівень 
випробування 

Рівень 
випробування 

Рівень 
випробування 

Значення, взяті з 

Передавання 
даних 

(Al та Ar для 
стійок 

входів/виходів; 

Заекранований кабель 1 кВ4 1 кВ СМ2 10 В4 
IEC 61000-6-2 

(таблиця 2) 
Be, Bi та E для 
периферійних 
пристроїв) 

Незаекранований 
кабель 

1 кВ4 1 кВ СМ2 10 В4 

Цифрові та 
аналогові 

входи/виходи (C і 
D) 

Вхід/вихід ЗС 
(незаекранований) 

2 кВ4 
2 кВ СМ2 

1 кВ DМ2 
10 В4 

IEC 61000-6-2 
(таблиця 4) 

Аналоговий 
вхід/вихід або ПС 
(незаекранований) 

1 кВ4 1 кВ СМ2 10 В4 
IEC 61000-6-2 

(таблиця 2) 

Всі заекрановані лінії 
(заземлені) 

1 кВ4 1 кВ СМ2 10 В4 
IEC 61000-6-2 

(таблиця 2) 

Живлення 
устатковання (F) 

Живлення від 
джерела ЗС 

2 кВ 
2 кВ СМ 
1 кВ DМ 

10 В 
IEC 61000-6-2 

(таблиця 4) 
Живлення від 
джерела ПС 

2 кВ1 
0,5 кВ СМ3 

0,5 кВ DМ3 
10 В 

IEC 61000-6-2 
(таблиця 3) 

Живлення 
входів/виходів (J) 

та вихід 
допоміжного 
джерела 

живлення (К) 

Вхід/вихід ЗС та 
допоміжне джерело 

ЗС 
2 кВ4 

2 кВ СМ2 

1 кВ DМ2 
10 В 

IEC 61000-6-2 
(таблиця 4) 

Вхід/вихід ПС та 
допоміжне джерело 

ПС 
2 кВ1, 4 

0,5 кВ СМ2 

0,5 кВ DМ2 
10 В 

IEC 61000-6-2 
(таблиця 3) 

1 Не застосовні до портів входів, призначених для підключення до акумуляторної батареї або до 
акумуляторної батареї, яку потрібно вилучати або від’єднувати від устатковання для перезарядки. Порти входів, 
призначені для використання з адаптером ЗС і ПС, потрібно випробувати на вході ЗС адаптера ЗС та ПС, 
встановленого виробником, або (якщо такий не встановлено) типового адаптера ЗС і ПС. Для портів входів або 
виходів, призначених для стаціонарного з’єднання з кабелями довжиною ≤ 3 м, випробування непотрібне. 

2 Для портів з кабелями довжиною ≤ 30 м випробування не потрібні. 
3 Не застосовні до портів входів, призначених для підключення до акумуляторної батареї або до 

акумуляторної батареї, яку потрібно вилучати або від’єднувати від устатковання для перезарядки. Порти входів, 
призначені для використання з адаптером ЗС і ПС, потрібно випробувати на вході ЗС адаптера ЗС та ПС, 
встановленого виробником, або (якщо такий не встановлено) типового адаптера ЗС і ПС. Для портів входів та 
виходів, не призначених для підключення до розподільчої мережі ЗС і для стаціонарного з’єднання з кабелями 
довжиною ≤ 30 м, випробування непотрібне. 

4 Для портів з кабелями, довжина яких встановлена ≤ 3 м випробування непотрібне. 
Рівні зони А застосовують у разі, коли методи встановлення устатковання 

знижують рівні умов виробничого середовища, до рівнів, нижчих ніж для зони В. 

Згідно з рисунком 11, це може бути встановлення захисних мереж, 

перетворювачів ЗС/ПС, розділових трансформаторів, обмежувачів перенапруги, 
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обмеження імпедансу входів-виходів, коротші електропроводи, добре захищені 

джерела живлення (ННВБ/ННВЗ) тощо. 

Таблиця 34 – Випробування на стійкість до кондуктивних завад, зона А 

 

Фізичне явище 
Перехідна 
імпульсна 
завада 

Мікросекундна 
імпульсна 

завада великої 
енергії 

Радіочастотні 
завади 

 
Посилання на 

стандарт 
IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-1 

Випробувальна 
установка 

Таблиця 41 Таблиця 42 Таблиця 43 

Критерії оцінювання 
якості 

функціонування 
В В А 

Інтефейс/порт 
Рисунок 2 

(позначення) 

Спеціальний 
інтерфейс/порт 

Рівень 
випробування 

Рівень 
випробування 

Рівень 
випробування 

Значення, взяті з 

Передавання 
даних 

(Al та Ar для стійок 
входів/виходів; 

Передавання даних – – – 

IEC 61000-6-1 
(таблиця 2) 

Заекранований кабель 0,5 кВ4 
Випробування 
не проводять 

3 В4 

 – – – 

Be, Bi та E для 
периферійних 
пристроїв) 

Незаекранований 
кабель 

0,5 кВ4 
Випробування 
не проводять 

3 В4 

Цифрові та 
аналогові 

входи/виходи (C і D)

Вхід/вихід ЗС 
(незаекранований) 

1 кВ4 
2 кВ СМ2 

1 кВ DМ2 
3 В4 

IEC 61000-6-1 
(таблиця 4) 

Аналоговий 
вхід/вихід або ПС 
(незаекранований) 

0,5 кВ4 
Випробування 
не проводять 

3 В4 
IEC 61000-6-1 

(таблиця 2) 

Всі заекрановані лінії 
(заземлені) 

0,5 кВ4 
Випробування 
не проводять 

3 В4 
IEC 61000-6-1 

(таблиця 2) 

Живлення 
устатковання (F) 

Живлення від 
джерела ЗС 

1 кВ 
2 кВ СМ 
1 кВ DМ 

3 В 
IEC 61000-6-1 

(таблиця 4) 
Живлення від 
джерела ПС 

0,5 кВ1 
0,5 кВ СМ3 

0,5 кВ DМ3 
3 В 

IEC 61000-6-1 
(таблиця 3) 

Живлення входів/ 
виходів (J) та вихід 

допоміжного джерела 
живлення (К) 

Вхід/вихід ЗС та 
допоміжне джерело ЗС 

1 кВ4 
2 кВ СМ2 

1 кВ DМ2 
3 В 

IEC 61000-6-1 
(таблиця 4) 

Вхід/вихід ПС та 
допоміжне джерело ПС 

0,5 кВ1, 4 
0,5 кВ СМ2 

0,5 кВ DМ2 
3 В 

IEC 61000-6-1 
(таблиця 3) 

 

1 Не застосовні до портів входів, призначених для підключення до акумуляторної батареї або до 
акумуляторної батареї, яку потрібно вилучати або від’єднувати від устатковання для перезарядки. Порти входів, 
призначені для використання з адаптером ЗС і ПС, потрібно випробувати на вході ЗС адаптера ЗС та ПС, 
встановленого виробником, або (якщо такий не встановлено) типового адаптера ЗС і ПС. Для портів входів або 
виходів, призначених для стаціонарного з’єднання з кабелями довжиною ≤ 3 м, випробування непотрібне. 

2  Для портів з кабелями довжиною ≤ 30 м випробування не потрібні. 
3 Не застосовні до портів входів, призначених для підключення до акумуляторної батареї або до 

акумуляторної батареї, яку потрібно вилучати або від’єднувати від устатковання для перезарядки. Порти входів, 
призначені для використання з адаптером ЗС і ПС, потрібно випробувати на вході ЗС адаптера ЗС та ПС, 
встановленого виробником, або (якщо такий не встановлено) типового адаптера ЗС і ПС. Для портів входів та 
виходів, не призначених для підключення до розподільчої мережі ЗС і для стаціонарного з’єднання з кабелями 
довжиною ≤ 30 м, випробування непотрібне. 

4 Для портів з кабелями, довжина яких встановлена ≤ 3 м випробування непотрібне. 
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Умови використання можуть потребувати встановлення в зоні С. Виробник 

може забезпечити устатковання для цієї установки, використовуючи рівні, 

встановлені в додатку D. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 9.5, 9.6, 9.7, 

9.8, 9.9 та 9.10. 

8.3.4 Падіння й переривання напруги в портах живлення 

Ці граничні значення застосовні для інтерфейсу/порту (F) згідно з рисунком 2. 

У разі короткочасних збоїв в подаванні живлення, які визначені в таблиці 

35, система ПЛК (в тому числі СВВВ (див. 5.6) та нестаціонарні периферійні 

пристрої) повинна нормально функціонувати. 

У разі триваліших переривань в подаванні живлення система ПЛК повинна 

або продовжити нормальне функціонування, або перейти в заданий стан і мати 

чітко визначену поведінку аж до відновлення нормального функціонування. 

Примітка. Виходи та входи, що швидко спрацьовують або входи, що повільно 

спрацьовують, які одержують напругу від загального джерела живлення, можуть реагувати на 

такі переривання в подаванні живлення. 

Таблиця 35 – Падіння й переривання напруги (вимоги щодо ЕМС) 

Тип джерела 
живлення4 

Ступінь 
жорсткості3 

Максимальна тривалість падіння 
та переривання напруги 

Низька напруга 
від Ue дo % Ue

2 
Критерії 

оцінювання 
результатів 
випробувань 

ЗС ПрС2 

0,5 періода1 0 А 
250/300 періодів5 0 С 
10/12 періодів5 40 С 
25/30 періодів5 70 С 

 

1 Будь-який фазовий кут Fn = 50 Гц або 60 Гц (див. 9.12). 
2 Ue за номінальної напруги згідно з таблицею 6. 
3 Ступінь жорсткості ПрС2 застосовують до систем ПЛК, що одержують живлення від джерел ЗС. 
4 Переривання напруги від Ue. 
5 Fn = 50/60 Гц 
Примітка. Граничні значення таблиці 35 для ЕМС переривань напруги дещо 

відрізняються від вимог IEC 61000-6-2. Причина: вимоги до переривань напруги взято з 
Видання 1 та Видання 2 цього стандарту. Крім того, IEC 61000-6-2 встановлює критерії 
оцінювання результатів випробувань типу В, що непридатні для систем ПЛК. За переривання 
напруги тривалістю від 0,5 до 1 періоду до систем ПЛК потрібно застосовувати критерії 
оцінювання результатів випробувань типу А. Досвід застосування встановлених систем ПЛК 
підтверджує, що значення даної таблиці задовольняють вимогам виробничої зони. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 9.12. 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

97 

8.4 Вимоги для випробувань та перевіряння на ЕМС 

 

Випробування та перевіряння на ЕМС повинен проводити виробник згідно з 

розділом 9. 

 

8.5 Вимоги щодо надання інформації щодо ЕМС 

 

Інформацію щодо ЕМС, згідно з розділом 10, повинен надавати виробник. 

 

9 ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ТА ПЕРЕВІРЯННЯ ЩОДО 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ 

 

У випробуваннях типу та перевірянні щодо ЕМС також необхідно 

враховувати критерії оцінювання результатів випробувань (таблиця 31). 

 

9.1 Випробування, пов’язані з електромагнітною сумісністю 

 

Кондуктивні завади, завади від випромінювання і стійкість системи ПЛК 

повинні пройти випробування відповідно до настанов виробника з установлення. 

Всі випробування щодо ЕМС потрібно проводити у чітко визначений та 

відтворюваний спосіб. 

Всі випробування щодо ЕМС є випробуваннями типу. 

На підставі результатів розгляду електричних характеристик і досвіду 

використання специфічної апаратури може бути прийнято рішення щодо того, що 

виконання деяких випробувань є недоцільним і тому непотрібним. У таких випадках 

відповідне рішення та його обґрунтування потрібно вказати в протоколі випробувань. 

 

9.2 Умови проведення випробувань 

 

ВУ розташовують на відповідному вимірювальному майданчику, а все 

допоміжне обладнання розташовують в місці, недоступному для впливу умов 
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навколишнього середовища. За певних умов навколишнього середовища може 

знадобитися розстановка, за якої потенційні об’єкти впливу випромінювання 

будуть розташовані на мінімальній відстані від випромінювача. В умовах 

виробничого середовища очікувана відстань становить 30 м. 

Всі кабелі входів/виходів можна зазвичай укладати «петлею назад» для 

проведення моніторингу та вимірювальної техніки та/або можуть бути підключені 

до репрезентативного навантаження. 

Як правило, у разі багатоканального входу/виходу можна випробувати один 

ланцюг, що репрезентуватиме всі канали. Потрібно випробувати стани 

«Увімкнуто» та «Вимкнуто» та/або точки, що представляють діапазон 

допустимих навантажень. 

 

9.3 Вимірювання завад від випромінювання 

 

Таблиця 36 – Вимірювання завад від випромінювання 

Стандартне випробування CISPR 16-2-3 
Конфігурація випробування Згідно з CISPR 16-2-32 

Відстань та метод1 Див. табл. 29 

Подробиці збирання/опори 
Встановлюють згідно зі специфікаціями 

виробника 
Частотний діапазон Див. табл. 29 
Граничні значення Див. табл. 29 

 

1 Вимірювальна відстань – це або відстань між ВУ чи його корпусом і приймальною антеною в разі 
вимірювань, які виконують на вимірювальному майданчику, або відстань між зовнішньою стороною стіни будівлі, 
в якій розташоване устатковання, та приймальною антеною в разі вимірювань, які виконуються in situ. 

2 Випробування можна виконувати на вимірювальних майданчиках, що випромінюють завади, які не 
мають фізичних характеристик вимірювального майданчика, розташованого на відкритому просторі. Допускається 
використання альтернативного вимірювального майданчика в діапазоні частот від 30 МГц до 1 ГГц, якщо 
результати вимірювань загасання за горизонтальної та вертикальної поляризації сигналу, випромінюваного 
випробувальним стендом, виконані згідно CISPR 16-1-4, перебувають в межах ± 4 дБ від теоретичного значення 
загасання сигналу, випромінюваного стендом згідно з CISPR 16-1-4. Альтернативні вимірювальні майданчики 
повинні забезпечувати вимірювальну відстань в діапазоні частот від 30 МГц до 1 ГГц та підлягати валідації в 
даному діапазоні. Потрібно надати підтвердження того, що на таких альтернативних майданчиках одержують 
правильні результати. 

 

 

 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

99 

9.4 Вимірювання кондуктивних завад 

 

Таблиця 37 – Вимірювання кондуктивних завад 

Стандартне випробування CISPR 16-2-1 та CISPR 16-1-2 

Конфігурація випробування Згідно з CISPR 16-2-1, 7.4.1 та 
CISPR 16-1-2, 4.3 

Відстань та метод1 Порт живлення ЗС для устатковання F 
Подробиці збирання/опори Згідно зі специфікаціями виробника 

Частотний діапазон Див. табл. 29 
Граничні значення Див. табл. 29 

 

9.5 Електростатичний розряд 

 

Таблиця 38 – Випробування на стійкість до електростатичного розряду 

Стандартне випробування IEC 61000-4-2 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори 
Згідно зі специфікаціями виробника та вимогами IEC 

61000-4-2 

Вибирання точок прикладання 
розряду 

Випробування на стійкість до ЕСР повинні пройти: 
(a) пристрої, доступні для оператора (наприклад, ЛМІ, ІЗПН 

і ВС); 
(b) порти корпусу; 

(c) частини устатковання, доступні для технічного 
обслуговування (наприклад, перемикачі, клавіатура, 

захисне/функціональне заземлення, упаковання модуля, порти 
передавання даних зі з’єднувачами на місці та металевими 
з’єднувачами), які не захищені від випадкового контакту. 

Випробування на стійкість до ЕСР не застосовне до портів 
передавання даних без з’єднувачів на місці, до портів 

входів-виходів і до портів живлення. 
Застосування випробування 

Контактний розряд ВУ, горизонтальна та вертикальна площини зв’язку 
Розряд повітря ВУ 

Рівні випробування Див. таблицю 32 або таблицю D.1 
Час між двома розрядами ≥ 1 с 

Кількість розрядів на кожну 
випробувану точку 

10 після розрядки устатковання на землю 

Вимірювання та перевіряння під 
час навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерій оцінювання 
результатів вимірювань 

Див. таблицю 32 або таблицю D.11 
 

1  Якщо під час випробувань відхилення спостерігається тільки один раз, потрібно виконати повторне 
випробування 10 розрядами; якщо протягом повторного випробування спостерігається кілька неприпустимих 
відхилень, то випробування вважають незадовільним. 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

100 

 

9.6 Радіочастотне електромагнітне поле – модульована амплітуда 

 

Таблиця 39 – Випробування на стійкість до випромінюваного 

електромагнітного поля 

Стандартне випробування IEC 61000-4-3 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Подробиці збирання/опори ВУ розміщують у відкаліброваному випробувальному полі 
Діапазон частот качання Див. таблицю 32 або таблицю D.1 (Примітка) 

Модуляція Див. таблицю 32 або таблицю D.1 
Напруженість поля під час 

випробування 
Див. таблицю 32 або таблицю D.11 

Вимірювання та перевіряння під 
час навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерій оцінювання 
результатів вимірювань 

Див. таблицю 32 або таблицю D.1 

 

1  За винятком радіомовних діапазонів частот МСЕ: 87-108 МГц, 174-230 МГц та 470-790 МГц, де рівень 
повинен складати 3 В/м. 
Примітка. Див. також Додаток Н, IEC 61000-4-3. 

 

9.7 Магнітні поля промислової частоти 

 

Таблиця 40 – Випробування на стійкість до магнітних полів промислової 

частоти 

Стандартне випробування IEC 61000-4-8 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори ВУ занурюють в магнітне поле індукційної котушки 1 × 1 м 
Частота (лінії живлення) Див. таблицю 32 або таблицю D.1 

Умови виконання випробувань Метод занурення в безперервне поле 
Напруженість поля під час 

випробування 
Див. таблицю 32 або таблицю D.1 

Вимірювання та перевіряння під 
час навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерій оцінювання 
результатів вимірювань 

Див. таблицю 32 або таблицю D.11 

 

1  Для ЕПТ критерієм оцінювання результатів випробувань є В, якщо поле ≥ 3 А/м. 
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9.8 Швидкі імпульсні завади 

 

Таблиця 41 – Випробування на стійкість до швидких імпульсних завад 

Стандартне випробування IEC 61000-4-4 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори 
ВУ повинно обмежувати ЕМЗ від випромінювання, 

наведені на дроти входів/виходів за допомогою необхідного 
ємнісного зв’язку 

Рівень жорсткості випробувань 
за номінальної напруги 

Див. таблиці 33, 34 або таблицю D.2 

Тривалість випробування Мінімум 1 хв 
Порти прикладання завад Методи прикладання завад 

Передавання даних (Al, Ar, Be, 
Bi та E), вхід/вихід (C і D), 

живлення входу/виходу (J) та 
виходу допоміжного джерела 

живлення (K) 

Зв’язок крізь ємнісні кліщі 50-200 пФ 

Живлення устатковання (F) Прямий зв’язок 33 нФ 
Вимірювання та перевіряння під 

час навантаження 
Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерій оцінювання 
результатів вимірювань 

Див. таблиці 33, 34 або таблицю D.2 

Примітка. Повторюваність цього випробування тісно пов’язана з кількістю та взаємним розташуванням 
проводів в межах ємнісних кліщів зв’язку. 

 

9.9 Мікросекундні імпульсні завади великої енергії 

 

Таблиця 42 – Випробування на стійкість до мікросекундних імпульсних 

завад великої енергії 

  
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Подробиці збирання/опори Згідно зі специфікаціями виробника 

Рівень жорсткості випробувань 
за номінальної напруги 

Див. таблиці 33, 34 або таблицю D.2 

Кількість розрядів 5, кожний у позитивній та негативній полярності 
Частота повторювання Максимум 1 хв 

Порти прикладання завад Методи прикладання завад 
Екрановане передавання даних 

(Al, Ar, Be, Bi та E), та 
екранований вхід/вихід (C і D) 

2 Ом/10 нФ між екраном та базовим заземленням 
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Кінець таблиці 42 
Стандартне випробування IEC 61000-4-5 

Некрановане передавання даних 
(Al, Ar, Be, Bi та E), та 

неекранований вхід/вихід (C і 
D), живлення входу/виходу (J) 
та виходу допоміжного джерела 

живлення (K) 

42 Ом/0,5 мкФ СМ 
42 Ом/0,5 мкФ DМ 

Живлення устатковання (F) 
12 Ом/9 мкФ СМ 
2 Ом/18 мкФ DМ 

Вимірювання та перевіряння під 
час навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерій оцінювання 
результатів вимірювань 

Див. таблиці 33, 34 або таблицю D.2 

 

9.10 Кондуктивні радіочастотні завади 

 

Таблиця 43 – Випробування на стійкість до кондуктивних радіочастотних завад 

Стандартне випробування IEC 61000-4-6 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Подробиці збирання/опори 
ВУ має обмежувати ЕМЗ від випромінювання, наведені на 
дроти входів/виходів за допомогою необхідного магнітного 

зв’язку 
Рівень жорсткості випробувань 

за номінальної напруги 
Див. таблиці 33, 34 або таблицю D.2 

Діапазон частот качання 150 кГц – 80 МГц 
Модуляція 80 % АМ за 1 кГц синусоїдальної форми 

Рівень випробування 
(немодульований) 

Див. таблиці 33, 34 або таблицю D.2 

Порти прикладання завад 
Метод прикладання завад 

(вся довжина кабелю між ВУ та кліщами або ланцюгом 
зв’язку/розв’язки – щонайменша) 

Передавання даних (Al, Ar, Be, 
Bi та E), вхід/вихід (C і D), 
живлення устатковання (F), 

функціональне заземлення (Н), 
живлення входу/виходу (J) та 
виходу допоміжного джерела 

живлення (K) 

МДК (кращий варіант), 
ЕМ-кліщі зв’язку або струмові кліщі зв’язку 

Вимірювання та перевіряння під 
час навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерій оцінювання 
результатів вимірювань 

Див. таблиці 33, 34 або таблицю D.2 
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9.11 Згасальна коливальна хвиля (тільки для зони С) 

 

Таблиця 44 – Випробування на стійкість до згасальної коливальної хвилі 

Стандартне випробування IEC 61000-4-18 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Подробиці збирання/опори Згідно зі специфікаціями виробника 

Форма хвилі 
Згасальна коливальна хвиля, огинальна якої сягає 50 % 
значення початкового максимуму після 3-6 періодів 

(перевірити синусоїдальність форми хвилі) 
Частота 1 МГц ± 10 % 

Імпеданс джерела Неекранований, 200 Ом ± 10 % 
Кількість повторювань 400 за 1 с 

Тривалість випробування Мінімум 2 с 
Довжина з’єднання Максимум 2 м 

Рівень жорсткості випробувань за 
номінальної напруги 

Метод прикладання навантаження 

Точки прикладання завад 150 кГц – 80 МГц 
Вхід/вихід (C і D), живлення 
устатковання (F), живлення 
входу/виходу (J) та виходу 

допоміжного джерела живлення (K) 

СМ, DM 

Вимірювання та перевіряння під 
час навантаження 

Згідно з ПППФ, див. 2.5 

Критерій оцінювання результатів 
вимірювань 

Див. таблицю D.2 

 

9.12 Падіння та переривання напруги 

 

Порти живлення – це порт входу живлення устатковання, порт F, рисунок 2. 

Протягом випробувань згідно з 2.5 проводять ПППФ. 

Таблиця 45 – Випробування на стійкість до падіння та переривання 

напруги (випробування щодо ЕМС) 

Стандартне випробування IEC 61000-4-11 
Конфігурація ВУ Згідно зі специфікаціями виробника 

Початкові вимірювання Згідно з ПППФ, див. 2.5 
Напруга та частота мережі 

живлення 
Ue, Fn

5 

Тривалість 

0,5 періоду, що 
починається з 
переходу через 

нуль1, 2 

250/300 
періодів4 

10/12 
періодів4 

25/30 
періодів4 

Ue до % Ue
5 0 (нуль) % 0 (нуль) % 40 % 70 % 
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Кінець таблиці 45 
Критерій оцінювання 
результатів вимірювань 

Див. таблицю 35 

Кількість випробувань 20 

Інтервал між випробуваннями 1 с < інтервал часу < 10 с 
Вимірювання та перевіряння під 

час навантаження 
Згідно з ПППФ, див. 2.5. Повинно зберігатися нормальне 

функціонування3 
Перевіряння після випробувань Згідно з ПППФ, див. 2.5 

1   Виробник може переривати електроживлення за випадкової фази кута. 
2   Виробник може встановити триваліші переривання. 
3   Виходи та входи, які швидко або повільно спрацьовують, що живляться від того самого джерела, 

можуть зазнавати тимчасового впливу завад, але повинні відновлювати нормальне функціонування після 
припинення завад. 

4   Fn = 50/60 Гц. 
5   Ue за номінальної напруги згідно з таблицею 6. 

 

10 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ, ЯКУ 

ПОВИНЕН НАДАТИ ВИРОБНИК 

 

Необхідну інформацію можна надавати не тільки у друкованому вигляді, а й 

на інших носіях. 

Загальні правила встановлення устатковання наведені в IEC 61131-4. 

Конкретні відомості щодо встановлення повинен надати виробник. 

Виробник повинен вказати, чи призначені його пристрої для використання 

за нормальних умов експлуатації або за менш жорстких умов (наприклад, на 

території офісних приміщень). Якщо ПЛК призначений для використання за умов, 

що відповідають не зоні В, яка охоплює зону А, а іншим зонам, то виробник 

повинен вказати цю зону. 

У протоколі випробувань потрібно відобразити всі випробування, 

обґрунтування вибору типової (репрезентативної) конфігурації ВУ та результати 

випробувань. 

Програмні засоби ВУ, використовувані під час випробування, потрібно 

задокументувати. 
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11 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

 

У цьому розділі встановлено вимоги до електробезпеки, пожежної безпеки 

та механічної/фізичної безпеки устатковання систем ПЛК (тобто ГПП, СВВВ, 

стаціонарно і нестаціонарних встановлюваних периферійних пристроїв). 

Примітка. Розділи 11, 12, 13 та 14 цього стандарту містяться вимоги, які є 
обов’язковими для відповідності Директиві ЄС на низьковольтне устатковання. 

 

11.1 Типи устатковання та захист 

 

11.1.1 Відкрите устатковання системи ПЛК 

Відкрите устатковання системи ПЛК – це устатковання, яке може мати 

доступні струмопровідні електричні частини, наприклад, кінцевий пристрій 

модуля входу/виходу. 

Для інтерфейсів, наведених в таблиці 46, потрібно передбачити захист від 

ураження електричним струмом. 

Відкрите устатковання повинно бути вбудовано в інші блоки, виготовлені 

для забезпечення безпеки. 

11.1.2 Закрите устатковання системи ПЛК 

Закрите устатковання системи ПЛК – це устатковання, закрите з усіх боків, 

з можливим винятком тільки для поверхні, призначеної для встановлення, з 

метою запобігання випадкового контакту персоналу зі струмопровідними або 

рухомими частинами устатковання, для захисту устатковання від проникнення в 

нього твердих чужорідних тіл, діаметром 12,5 мм і більше, і яке задовольняє 

вимогам щодо механічної міцності, загоряння та стабільності (якщо такі 

застосовуються). Ступінь захисту повинна становити ≥ IP20. 

Примітка. Номінальні значення IP встановлено в IEC 60529. 

Відповідно до вимоги про забезпечення захисту від ураження електричним 

струмом кожна одиниця закритої системи ПЛК повинна задовольняти вимогам 

класу I, класу II і класу III або сукупності цих вимог, перерахованих нижче. 

Ступінь захисту повинна становити ≥ IP20. 
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Для інтерфейсів, наведених в таблиці 46, потрібно передбачити захист від 

ураження електричним струмом. 

11.1.2.1 Класи устатковання 

Устатковання класифікується залежно від засобів, за допомогою яких 

підтримується захист від ураження електричним струмом за нормального 

функціонування устатковання та за функціонування з одиночною несправністю. 

Примітка. Дане визначення взято з IEC 61140, розділ 7. 

11.1.2.1.1 Устатковання класу I 

Устатковання, в якому захист від ураження електричним струмом 

забезпечується за рахунок основної ізоляції, а також за рахунок з’єднання 

струмопровідних частин з проводом захисного заземлення, з тим щоб в цих 

частинах не могла виникнути небезпечна напруга в разі пошкодження основної 

ізоляції. 

Примітка. Устатковання класу I може мати частини з подвійною ізоляцією або 

посиленою ізоляцією, або частини, що працюють за безпечної наднизької напруги. 

Якщо використовують гнучкий шнур, потрібно передбачити провід 

захисного заземлення, який повинен бути частиною комплекту шнура. 

Доступні струмопровідні частини системи ПЛК, в яких може виникнути 

небезпечна напруга в разі одиночної несправності, повинні бути підключені до 

захисного ланцюга системи ПЛК. Струмопровідні частини, такі як гвинти, 

заклепки і паспортні таблички, які можуть становити небезпечно 

струмопровідними за одиночної несправності, потрібно захистити за допомогою 

інших засобів, таких, як подвійна/посилена ізоляція, щоб у цих частинах не могла 

виникнути небезпечна напруга. 

Якщо частину системи ПЛК вилучають з-під корпусу, наприклад, для 

звичайного технічного обслуговування, це не повинно переривати 

функціонування захисних ланцюгів, що обслуговують інші частини системи ПЛК. 

Вимоги на захисне заземлення повинні відповідати 11.9.1. 
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11.1.2.1.2 Устатковання класу II 

Устатковання, в якому захист від ураження електричним струмом 

складається не тільки з основної ізоляції, але також і з додаткових заходів 

безпеки, таких як подвійна ізоляція або посилена ізоляція. Захисне заземлення або 

залежність від умов встановлення не передбачається. 

Замість подвійної ізоляції можна використовувати захисний імпеданс. 

Допускається використання засобів, що забезпечують електричну 

провідність ланцюгів (тобто заземлених внутрішніх компонентів або провідних 

поверхонь), за умови, що ці ланцюги заізольовані від доступних ланцюгів 

устатковання подвійною ізоляцією. 

Для вирішення функціональних завдань допускається приєднання до клем 

заземлення (таких, як пригнічення радіозавад) за умови, що додатково для захисту 

використовують систему подвійної ізоляції. 

Таке устатковання може належати до одного з таких типів: 

1) покрите ізоляційним матеріалом устатковання, що має довговічний і 

стабільний корпус з ізоляційного матеріалу, який покриває всі струмопровідні 

частини, за винятком невеликих частин, таких, як паспортні таблички, гвинти і 

заклепки, що заізольовані від частин, які перебувають під небезпечною напругою, 

за допомогою ізоляції, еквівалентної, як мінімум, посиленій ізоляції; 

2) устатковання у стабільному металевому корпусі, в якому всюди 

використано подвійну ізоляцію, за винятком тих частин, в яких використано 

посилену ізоляцію; 

3) поєднання а) і b). 

Примітка 1. Ізолювальний корпус може являти собою додаткову або посилену ізоляцію 
як частину загальної ізоляції. 

Примітка 2. Якщо устатковання всюди має подвійну ізоляцію та/або посилену ізоляцію 
і приєднане до захисної клеми заземлення або контакту, його розглядають як устатковання, що 
належить до конструкції класу I. 

Примітка 3. Може мати частини, що працюють за безпечної наднизької напруги. 
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11.1.2.1.3 Устатковання класу III 

Устатковання, в якому захист від ураження електричним струмом 

забезпечується ланцюгами, що живляться від наднизької безпечної напруги 

(ННВБ), а створювана напруга не перевищує граничних значень для ННВБ. 

Для вирішення функціональних завдань (таких, як пригнічення радіозавад) 

допускається приєднання до клем заземлення. 

Проводку ННВБ/ННВЗ-ланцюгів потрібно відділити від проводки інших 

ланцюгів, не ННВБ/ННВЗ, або ізоляція всіх проводів повинна відповідати більш 

високій напрузі. В іншому разі навколо проводки ланцюгів ННВБ/ННВЗ або 

навколо проводки інших ланцюгів потрібно розмістити заземлені захисні екрани 

або додаткову ізоляцію відповідно до IEC 60364-4-41. 

 

11.2 Захист від ураження електричним струмом 

 

Захист від ураження електричним струмом в системі ПЛК потрібно 

підтримувати за нормального функціонування та за функціонування з одиночною 

несправністю. У доступних частинах устатковання не повинно бути небезпечної 

напруги, а в разі одиночної несправності небезпечна напруга не повинна 

виникати. Хоча ці вимоги в принципі встановлено до закритого устатковання, але 

вони також застосовні й до відкритого устатковання. У разі застосування цих 

вимог до відкритого устатковання передбачається, що устатковання має бути 

встановлено відповідно до технічної документації виробника. 

Захист повинен задовольняти вимогам щодо електричної міцності 

діелектрика згідно з 11.2.2, вимогам щодо захисту від ураження електричним 

струмом згідно з 11.2.3, вимогам щодо функціонування за нормальних умов 

відповідно до 11.2.4, вимогам функціонування з одиночною несправністю згідно з 

11.2.5 та вимогам до зазорів та довжини шляхів витоку згідно з 11.4. 

Ланцюги ННВБ/ННВЗ не створюють небезпеки ураження електричним 

струмом та не потребують додаткового оцінювання ризику ураження 

електричним струмом. 
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Такі вторинні ланцюги також не створюють небезпеки ураження 

електричним струмом та не потребують додаткового оцінювання ризику 

ураження електричним струмом: 

a) ланцюг класу 2; 

b) ланцюг обмеженої(го) напруги/струму; 

c) ланцюг обмеженої напруги; 

d) ланцюг обмеженою енергії, в якому потенціал розімкнутого ланцюга 

дорівнює або менше напруги 30 В ЗС або 42,4 В пікової напруги; 

e) ланцюг з обмежуючим імпедансом. 

Ці ланцюги описані в 11.2.6.1, 11.2.6.2, 11.2.6.3, 11.2.6.4 та 11.2.6.5. 

11.2.1 Допустимі граничні значення для доступних частин 

устатковання 

Щоб виключити можливість виникнення небезпечної напруги в доступних 

частинах устатковання, значення напруги, струму, заряду або енергії між 

доступною частиною і еталонним випробувальним заземленням або між будь-

якими двома доступними частинами в тій самій одиниці устатковання в межах 1,8 

м (по поверхні або через повітря) не повинні перевищувати значення відповідно 

до 11.2.1.1, встановлені для нормального функціонування, або значення згідно 

11.2.1.2, встановлені для функціонування з одиночною несправністю. 

Напругу доступних частин потрібно виміряти. Якщо застосовують напругу 

меншу за граничне значення згідно з 11.2.1.1 або 11.2.1.2, вимірювання значень 

струму й ємності доступних частин не потрібне. Якщо напруга перевищує це 

граничне значення, вимірювання значень струму й ємності обов’язкове. 

11.2.1.1 Значення для нормального функціонування 

Значення, що перевищують рівні згідно з а), b) або с) для нормального 

функціонування, розглядаються як небезпечні напруги: 

a) рівні напруги 30 В СКЗ ЗС та 42,4 В пікової напруги або 60 В ПС; 

b) якщо напруга перевищує одне зі значень а), встановлено рівні струму: 

– 0,5 мА СКЗ ЗС у разі хвиль синусоїдальної форми, 0,7 мА пікової напруги 

в разі хвиль несинусоїдної форми або змішаних частот, або 2 мА ПС, якщо 
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вимірювання виконують вимірювальним ланцюгом згідно з IEC 61010-1, додаток 

А, рисунок А.1. Альтернативним варіантом є вимірювальний ланцюг згідно з IEC 

61010-1, додаток А, рисунок А.2, що можна використовувати, якщо частота не 

перевищує 100 Гц; 

– 70 мА СКЗ ЗС, якщо вимірювання виконують вимірювальним ланцюгом 

згідно з IEC 61010-1, додаток А, рисунок А.З. 

Примітка. Це стосується можливого перегорання на більш високих частотах. 

с) якщо напруга перевищує одне зі значень а), встановлено рівні заряду або 

енергії ємності: 

– 45 мкКл заряду у разі пікових напруг або напруг ПС до 15 кВ; 

– 350 мДж накопиченої енергії піковими напругами або напругами ПС 

більшими за 15 кВ. 

11.2.1.2 Значення для функціонування з одиночною несправністю 

Значення, що перевищують рівні а), b) або с) для функціонування з 

одиночною несправністю, розглядаються як небезпечні напруги: 

a) рівні напруги 50 В СКЗ ЗС та 70 В пікової напруги або 120 В напруги ПС; 

b) якщо напруга перевищує одне зі значень а), встановлено рівні струму: 

– 3,5 мА СКЗ ЗС у разі з хвиль синусоїдальної форми, 5 мА максимальної 

сили струму у разі з хвиль несинусоїдальної форми або змішаних частот або 15 

мА ПС, якщо вимірювання виконують вимірювальним ланцюгом відповідно до 

IEC 61010-1, додаток А, рисунок А.1. Альтернативним варіантом є 

вимірювальний ланцюг згідно з IEC 61010-1, додаток А, рисунок А.2, що можна 

використовувати, якщо частота не перевищує 100 Гц; 

– 500 мА СКЗ ЗС, якщо вимірювання виконують вимірювальним ланцюгом 

відповідно до IEC 61010-1, додаток А, рисунок А.3. 

Примітка. Це стосується можливого перегорання на більш високих частотах. 

c) якщо напруга перевищує одне зі значень а), рівні ємності відповідають 

значенням, встановленим у IEC 61010-1, рисунок 2. 
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11.2.2 Електрична міцність ізоляції 

Випробування типу на електричну міцність ізоляції 12.2.1 потрібно 

проводити між усіма частинами та ланцюгами устатковання, для яких потрібно 

основна, посилена або подвійна ізоляція для захисту від ураження електричним 

струмом. 

Винятки: 

Випробування на електричну міцність ізоляції необов’язково проводити 

між: 

a) ланцюгами ННВБ/ННВЗ та струмопровідними частинами, доступними 

для оператора (стійки, корпуси, клеми заземлення тощо); 

b) ланцюгами ННВБ та іншими ланцюгами ННВБ. 

Випробування на електричну міцність ізоляції непотрібно проводити на 

модулях (частинах основної системи ПЛК), які були випробувані окремо згідно з 

відповідними стандартами за умови, що: 

– досягаються значення, надані в таблиці 60 або в таблиці 61; 

– їх діелектрична міцність після складання не знижується. 

11.2.3 Порти, для яких потрібен захист 

У таблиці 46 визначено порти системи ПЛК, що доступні для оператора та 

потребують захисту від ураження електричним струмом. Захист портів, за 

винятком портів Ar, Be і Е, можна гарантувати шляхом забезпечення 

недоступності струмопровідних частин всередині порту згідно з 12.1.2. 

Таблиця 46 – Вимоги щодо захисту від ураження електричним струмом для 

відкритого і закритого устатковання 

Порт 
Необхідність захищення 
Відкрите 

устатковання 
Закрите 

устатковання 
Al  інтерфейс/порт передавання даних для стійки локального 

розширення 
Ні Так 

Ar  інтерфейс/порт передавання даних для станції 
віддаленого вводу/виводу, мережі управління, 
промислової шини1 

Так Так 

Be відкритий інтерфейс/порт передавання даних також 
відкритий для сторонніх пристроїв (наприклад, ІЗПН, 
персональний комп’ютер, який застосовують для 
програмування1 

Так Так 
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Кінець таблиці 46 
Bi внутрішній інтерфейс/порт передавання даних для 

периферійних пристроїв 
Ні Ні 

С  інтерфейс/порт для цифрових та аналогових вхідних 
сигналів 

Ні Так 

D  інтерфейс/порт для цифрових та аналогових вихідних 
сигналів 

Ні Так 

Е   послідовні або паралельні інтерфейси/порти передавання 
даних стороннім пристроям, наприклад комп’ютерам та 
принтерам1. 

Так Так 

F   інтерфейс/порт живлення устатковання Ні Так 
G   порт захисного заземлення Ні Так 
Н   порт функціонального заземлення Ні Так 
J     інтерфейс/порт живлення входів/виходів Ні Так 
К вхідний інтерфейс/порт допоміжного живлення, 

використовуваний для енергозабезпечення давачів та 
приводів 

Ні Так 

 

1 Порти Ar, Be і Е містять ланцюги, які можна підключити до іншого устатковання, та які потрібно 
розглядати як доступні. Ці ланцюги потрібно захистити від виникнення небезпечної напруги за нормального 
функціонування програмовного контролера та за його функціонування з одиночною несправністю. 

 

За певних умов неможливо чітко класифікувати деякі порти відкритого або 

закритого устатковання як доступні для оператора. У такому разі рішення має 

бути прийнято за погодженням між виробником та користувачем. 

11.2.4 Захист за нормального функціонування 

Доступні для оператора частини устатковання та порти згідно з таблицею 

46, повинні бути захищені від виникнення небезпечної напруги за нормального 

функціонування в один або в декілька способів: 

a) основна ізоляція; 

Примітка. Основна ізоляція може бути виконана з відповідних ізоляційних матеріалів, 
трансформаторів і оптоізоляторів. 

b) корпуси або бар’єри; 

c) захисний імпеданс (див. 11.2.5.3). 

Корпуси та бар’єри повинні відповідати вимогам щодо механічної міцності 

згідно з 11.7.2.2. Якщо корпуси або бар’єри забезпечують захист за допомогою 

ізоляції, ця ізоляція повинна відповідати вимогам щодо основної ізоляції. 

Зазори, довжина шляхів витоку та ізоляція між доступними частинами та 

частинами під небезпечною напругою повинні відповідати вимогам 11.4 та 

відповідним вимогам на електричну міцність основної ізоляції. 
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Перевіряння на відповідність здійснюють шляхом: 

a) визначення згідно з 12.1.2; 

b) перевіряння виконання вимог 11.2.2 щодо електричної міцності основної 

ізоляції; 

c) випробувань згідно з 12.1.7 щодо механічної міцності корпусів та 

бар’єрів. 

Примітка. Матеріали, які можуть легко пошкодитися, не можна розглядати як засоби, 
що забезпечують належну ізоляцію, наприклад лак, емаль, оксиди, анодні плівки. Вважається, 
що непросочені гігроскопічні матеріали, такі як папір, волокна і волокнистий матеріал, також 
не забезпечують належної ізоляції. 

11.2.5 Захист під час функціонування з одиночною несправністю 

У разі одиночної несправності потрібно забезпечити додатковий захист, 

щоб унеможливити виникнення небезпечної напруги в доступних для оператора 

струмопровідних частинах та портах згідно з таблицею 46. Такий додатковий 

захист забезпечують в один або в декілька способів: 

a) захисне заземлення та з’єднання (див. 11.2.5.1); 

b) додаткова ізоляція (див. 11.2.5.2); 

c) захисний імпеданс (див. 11.2.5.3). 

Під одиночною несправністю розуміють ситуацію, коли одиночний засіб 

захисту не може продовжувати виконувати захисну функцію, наприклад, коли 

відбулося коротке замикання в пристрої або основній ізоляції. 

Випробування або аналізування несправностей виконують на захисних 

імпедансах, частинах, призначених для короткострокового або проміжного 

функціонування, розподільчих трансформаторах, виходах, пристроях 

охолодження та ізолювання. Шляхом випробування або аналізування визначають 

результати короткого замикання, розмикання, блокування тощо випробуваної 

частини, в той час як устатковання повинно працювати за найнесприятливіших 

умов. Випробування проводять по одному за раз. Якщо дія несправності 

переривається під час розмикання запобіжника і якщо запобіжник не 

розмикається протягом приблизно 1 с, устатковання повинно працювати протягом 
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часу, що відповідає максимальному часу, регламентованому для розмикання 

запобіжником. 

Після піддавання несправності, устатковання потрібно перевірити: у всіх 

доступних для оператора частинах не повинно бути небезпечної напруги та 

устатковання витримує перевіряння на електричну міцність ізоляції згідно з 12.2.1 

без попередньої акліматизації. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 12.3.1, 12.3.2, 

12.3.3 та 12.3.4. 

11.2.5.1 Захисне заземлення та з’єднання 

Доступні для оператора провідні частини повинні бути з’єднані з клемою 

захисного проводу в тому випадку, якщо в них може виникнути небезпечна 

напруга в разі одиночної несправності в засобах первинного захисту згідно з 

11.2.4. Існує і альтернативний варіант, згідно з яким ці доступні частини повинні 

бути відокремлені від частин під небезпечною напругою провідним захисним 

екраном або бар’єром, з’єднаним з клемою захисного проводу. 

Доступні для оператора провідні частини не потрібно з’єднувати з клемою 

захисного проводу, якщо вони відокремлені від усіх частин під небезпечною 

напругою подвійною або посиленою ізоляцією. 

Відповідність перевіряють оглядом та верифікують згідно з 12.2.2. 

11.2.5.2 Додаткова ізоляція 

Зазори повинні відповідати 11.4.1 та 11.4.2. Довжини шляхів витоку повинні 

відповідати 11.4.3. Виконання вимог щодо подвійної або посиленої ізоляції 

еквівалентне виконанню вимог щодо захисту за одиночної несправності. 

11.2.5.3 Захисний імпеданс 

Захисний імпеданс повинен обмежувати напругу в межах значень, за яких у 

доступних для оператора частинах не може виникнути небезпечна напруга за 

нормального режиму, згідно з 11.2.1.1, або за умов одиничної несправності, згідно 

з 11.2.1.2, або до значень ННВБ. 

Допускається використання одиночного пристрою, в якому не може 

виникнути несправність, що являтиме небезпеку (див. IEC 61010-1, 14.6). 
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Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 12.3.3. 

11.2.6 Вторинні ланцюги, які не становлять загрози ураження 

електричним струмом 

11.2.6.1 Ланцюг класу 2 

Ланцюг класу 2 повинен живитися від джерела з розв’язкою, що забезпечує 

подвійну або посилену ізоляцію, з максимальною вихідною піковою напругою 

42,4 В (синусоїдальний або несинусоїдальний ЗС), або з максимальною вихідною 

напругою 60 В для безперервного ПС, або з максимальною вихідною піковою 

напругою 24,8 В для ПС, що переривається за частоти 200 Гц або меншої, при 

цьому робочий цикл повинен складати приблизно 50 %. 

Максимальний вихідний струм джерела класу 2 залежить від того, чи 

обмежується струм власне джерелом або зовнішніми засобами. Для джерел з 

власним обмеженням струму застосовують таблицю 47. Для джерел з зовнішнім 

обмеженням струму застосовують таблицю 48. 

11.2.6.2 Ланцюг обмеженої(го) напруги/струму 

Ланцюг обмеженої(го) напруги/струму повинен живитися від джерела з 

розв’язкою, що забезпечує подвійну або посилену ізоляцію, таким чином, щоб 

наявна в ланцюзі максимальна напруга холостого ходу становила дещо більше 30 

В СКЗ ЗС напруги і 42,4 В пікової напруги, і щоб наявний струм був обмежений 

до значення, що не перевищує 8 А, виміряного через 1 хв після початку 

експлуатації. 

Для виконання цієї вимоги можна використовувати вторинну обмотку 

розділового трансформатора. 

Вторинний запобіжник або інший подібний пристрій захисту вторинного 

ланцюга, використовуваний для обмеження наявного струму, повинен мати 

номінальне значення не більше 5,0 А у разі ланцюга з номінальним значенням, що 

дорівнює 20 В пікової напруги або менше, або 100 ВА у разі ланцюга з 

номінальним значенням в межах від 20 В до 30 В пікової напруги. 
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Якщо струмообмежувальний пристрій передбачений у первинному ланцюзі, 

то щодо його номінального струму не встановлено жодних обмежень, якщо цей 

пристрій обмежує струм, наявний у вторинному ланцюзі, до 8 А. 

11.2.6.3 Ланцюг обмеженої напруги 

Ланцюг обмеженої напруги повинен живитися від джерела з розв’язкою, що 

забезпечує подвійну або посилену ізоляцію, з обмеженням максимальної напруги 

холостого ходу до 30 В СКЗ ЗС напруги і до 42,4 В пікової напруги і без 

обмеження наявного струмового або вольт-амперного навантаження. Потрібно 

забезпечити захист від надструмів для попередження перегорання та 

пошкодження ізоляції кабелів/електропроводів вторинного ланцюга внаслідок 

будь-якого перевантаження або короткого замикання. Такий захист можна 

забезпечити в первинному ланцюзі пристроями захисту від надструмів, що 

поставляються разом з устаткованням, або пристроями з відгалуженим ланцюгом. 

11.2.6.4 Ланцюг обмеженої енергії, що має напругу холостого ходу, яка 

дорівнює або менше 30 В СКЗ ЗС і 42,4 В пікової напруги 

Ланцюг обмеженої енергії повинен живитися від джерела з розв’язкою, що 

забезпечує подвійну або посилену ізоляцію, таким чином, щоб за СКЗ ЗС 100 В 

максимальної напруги холостого ходу максимальне вольт-амперне навантаження, 

наявне в ланцюзі, становило 200 ВA або було меншим. Для виконання цієї вимоги 

можна використовувати вторинну обмотку розділового трансформатора. Для 

обмеження максимального вольт-амперної навантаження можна використовувати 

первинний або вторинний запобіжник або інший пристрій захисту ланцюга. 

11.2.6.5 Ланцюг з обмежувальним імпедансом 

Ланцюг з обмежуючим імпедансом повинен живитися від імпедансу, який 

задовольняє таким двом вимогам: 

a) обчислене значення розсіювання потужності імпедансу, що виникає в 

результаті навантаження прямого короткого замикання, прикладеного впоперек 

ланцюга після імпедансу, не перевищує номінальної потужності імпедансу; 

b) значення потужності, розсіяної в імпедансі, повинно бути менше 15 Вт. 
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Якщо вищевказане обчислене значення розсіювання потужності перевищує 

номінальне значення імпедансу, імпеданс можна використовувати, якщо 

потужність становить менше 15 Вт, і якщо імпеданс не розмикається й не створює 

коротке замикання під впливом навантаження прямого короткого замикання, що 

прикладають впоперек ланцюга після імпедансу. 

Граничний імпеданс повинен бути здатним функціонувати за одиночної 

несправності в тому разі, якщо ланцюг, обмежений імпедансом, не закритий. 

Одиночний резистор або одиночний безреостатний конденсатор, 

сертифіковані відповідно до 11.12, розглядаються як виконання вимоги щодо 

граничного імпедансу. 

 

11.3 Захист від виникнення пожежі 

 

Відсутні вимоги щодо захисту від виникнення пожежі всередині таких 

ланцюгів: 

a) ланцюг класу 2 (11.2.6.1); 

b) ланцюг обмеженої(го) напруги/струму (11.2.6.2); 

c) ланцюг з обмежувальним імпедансом (11.2.6.5); 

d) ланцюг обмеженої потужності (11.3.1). 

Для цих ланцюгів аналіз компонентів та відстаней між компонентами й 

вимоги 11.5 не застосовні. 

Потрібно оцінити захист від виникнення пожежі між ланцюгами 

обмеженою потужності, ланцюгами класу 2, ланцюгами обмеженої(го) 

напруги/струму, ланцюгами з обмежувальним імпедансом та іншими ланцюгами. 

У разі, якщо аналізують пошкодження компонентів, виконання вимог 

перевіряють згідно з 12.3.2. 

11.3.1 Ланцюги обмеженої потужності 

Ланцюг обмеженою потужності – це ланцюг, що живиться від таких 

джерел, як батарея або обмотка трансформатора, де потенціал розімкнутого 
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ланцюга не перевищує 30 В СКЗ ЗС та 42,4 В пікової напруги або 60 В напруги 

ПС, а енергія всередині ланцюга обмежена в один з таких способів: 

– максимальні вихідний струм та потужність у всіх випадках обмежені 

значеннями, вказаними в таблиці 47; 

– максимальний вихідний струм за будь-яких умов та потужність обмежені 

імпедансом до значень, вказаних у таблиці 47; 

– пристрої захисту від надструму обмежують максимальний вихідний струм 

та потужність до значень, що не перевищують вимог згідно з таблицею 48; 

– стабілізувальна мережа обмежує максимальний вихідний струм та 

потужність до значень, що не перевищують вимог згідно з таблицею 47 за 

нормального функціонування або за одиночної несправності в стабілізувальній 

мережі; 

– стабілізувальна мережа обмежує максимальні вихідний струм і потужність 

до значень, що не перевищують вимог згідно з таблицею 47 за нормального 

функціонування, а пристрій захисту від надструмів обмежує максимальний 

вихідний струм і вихідну потужність до значень, що не перевищують вимог згідно 

з таблицею 48 за виникнення одиночної несправності в стабілізувальній мережі. 

У разі використання пристрою захисту від надструмів, це повинен бути 

запобіжник або нерегульований пристрій без автоматичного встановлення. 

Таблиця 47 – Граничні значення вихідного струму та вихідної потужності 

для джерел живлення з власним обмежуванням. 

Вихідна напруга розімкнутого ланцюга U Максимальний 
вихідний струм А 

Максимальна вихідна 
потужність, В⋅А ЗС В СКЗ ПС В 

≤ 20 ≤ 20 8,0 5 ⋅ U 
20 < U ≤ 30 20 < U ≤ 30 8,0 100 

 30 < U ≤ 60 150/U 100 

У разі несинусоїдального ЗС і ПС, коли пульсуюча складова перевищує 

10 %, пікова напруга не повинна перевищувати 42,4 В піку. 
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Таблиця 48 – Граничні значення вихідного струму, вихідної потужності та 

номінальні значення для пристроїв захисту від надструмів для джерел живлення з 

зовнішнім обмежуванням 

Вихідна напруга розімкнутого 
ланцюга U Максимальний 

вихідний струм 
А 

Максимальна 
вихідна 

потужність, В⋅А 

Номінальні 
значення струму 
для приладів 
захисту від 
надструмів 

ЗС В СКЗ ПС В 

≤ 20 ≤ 20 1000/U 250 ≤ 5 
20 < U ≤ 30 20 < U ≤ 30 1000/U 250 ≤ 100/U 
Номінальні значення струму захисних пристроїв – це значення, встановлені 

для плавких запобіжників і вимикачів, які переривають струм протягом 120 с за 

значення струму 210 % від значення, зазначеного в таблиці 48. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 12.4. 

 

11.4 Вимоги до зазорів і довжин шляхів витоку 

 

Конструкція зазорів і довжина шляхів витоку повинні відповідати вимогам 

цього підрозділу. 

Значення витоку спрямовані в першу чергу на запобігання забруднення. 

Значення зазорів спрямовані в першу чергу на запобігання надмірної напруги. 

Зазори і довжини шляхів витоку між ланцюгами повинні відповідати 

вимогам, пов’язаним з напругою ланцюга, що має максимальну робочу напругу. 

Це охоплює функціональне заземлення в ланцюгах, доступних для оператора. 

До зазорів і довжин шляхів витоку, що стосуються внутрішніх прошарків 

багатошарових друкованих плат, вимоги не встановлені. 

Фактичні вимоги до зазорів і довжин шляхів витоку повинні ґрунтуватися 

на: 1) робочих напругах ланцюга, і 2) ступені забруднення, встановленому 

виробником. 

Зазори і довжини шляхів витоку всередині конкретного ланцюга, що тільки 

забезпечують функціонування пристрою і не призначені для виконання вимог 

щодо гальванічної ізоляції, повинні мати такий розмір, який дозволяє запобігти 

виникненню пожежонебезпечних несправностей. 
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Допустима лінійна інтерполяція довжин шляху витоку. Інтерполяція 

значень зазору допускається тільки для ланцюга або частини, яка не має прямого 

з’єднання із зовнішнім джерелом живлення, але отримує живлення від 

трансформатора, перетворювача або еквівалентного пристрою ізоляції. 

Допускається використання інтервалів менших розмірів відповідно до вимог IEC 

61010-1, 6.7.3. 

Вимоги до зазорів і довжин шляхів витоку застосовні до компонентів, 

вбудованих у друковані плати в тому разі, якщо відповідний компонент не 

сертифікований для експлуатації за необхідних рівнів напруги відповідно до 

стандарту на цей компонент, наприклад, оптоз’єднання, лінійні конденсатори. 

Тільки компоненти, критично важливі для безпеки устатковання через 

функціональне призначення або розташування, потрібно перевіряти на виконання 

цих вимог. Це визначення проводять відповідно до вимог таблиці 52, таблиці 53, 

таблиці 54, таблиці 55 та таблиці 56 або вимог на випробування згідно з таблицею 

60 або з таблицею 61. 

У разі ланцюгів ННВБ/ННВЗ та незаземлених доступних частин до зазорів і 

довжин шляхів витоку між цими частинами та частинами під небезпечною 

напругою потрібно застосовувати вимоги щодо подвійної ізоляції. 

У будь-якому разі потрібно, щоб встановлені значення було досягнуто або 

перевищено. 

Примітка. Можливості контролювання механічних допусків у виробничому процесі 
визначають межі, до яких на практиці зазори і довжини шляхів витоку можуть наближатися до 
теоретичних мінімальних значень, встановлених в таблиці 49, таблиці 50, таблиці 51, таблиці 
52, таблиці 54, таблиці 55 і таблиці 56. 

• Допускається наближення до мінімальних значень, якщо устатковання виготовлено на 
заводі за контрольованих умов та ступінь його готовності така, що немає необхідності перед 
введенням його в експлуатацію виконувати додаткові операції збирання, крім підключення 
зовнішніх дротових з’єднань; 

• Заміну компонентів, виконувану зазвичай в цехах обслуговування або під час 
експлуатації (наприклад, плавких запобіжників), розглядають як частину контрольованих умов; 

• Збільшені зазори потрібні тоді, коли устатковання монтують і підключають на місці, 
оскільки потрібно враховувати спосіб монтажу та підключення зовнішніх дротових з’єднань до 
виводів устатковання. 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 12.1.8. 
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11.4.1 Зазори, що стосуються категорії перенапруги II 

11.4.1.1 Зазори для ізоляції частин устатковання, за винятком зазорів 

для ізоляції виводів для зовнішніх дротових з’єднань 

Зазори, що стосуються основної та додаткової ізоляції, встановлені в 

таблиці 49, а зазори, що стосуються подвійної й посиленої ізоляції, встановлені в 

таблиці 50. 

Таблиця 49 – Мінімальні повітряні зазори для основної/додаткової ізоляції, 

що відповідають умовам категорії перенапруги II (за винятком зазорів для ізоляції 

виводів для зовнішніх дротових з’єднань) 

Робоча напруга Uе 
ЗС В СКЗ або ПС В 

Мінімальний зазор, мм 
Ступінь забруднення 

1 2 3 
502 0,04 0,21 0,8 
100 0,1 0,21 0,8 
150 0,5 0,5 0,8 
300 1,5 1,5 1,5 
600 3,0 3,0 3,0 
1000 5,5 5,5 5,5 

1 У разі ізоляційного матеріалу друкованої плати застосовні значення ступеня забруднення 1. 
2 У разі виробів ПС робоча напруга складає 60 В. 
Примітка. Таблицю взято з IEC 60664-1. 

 

Таблиця 50 – Мінімальні повітряні зазори для подвійної/посиленої ізоляції, 

що відповідають умовам категорії перенапруги II (за винятком зазорів для ізоляції 

виводів для зовнішніх дротових з’єднань) 

Робоча напруга Uе 
ЗС В СКЗ або ПС В 

Мінімальний зазор, мм 
Ступінь забруднення 

1 2 3 
502 0,1 0,2 0,8 
100 0,5 0,5 0,8 
150 1,5 1,5 1,5 
300 3,0 3,0 3,0 
600 5,5 5,5 5,5 
1000 11 11 11 

 

1  У разі виробів ПС робоча напруга складає 60 В. 
Примітка. Таблицю взято з IEC 60664-1. 

Зазори перевіряють механічним вимірюванням або випробуваннями на 

електричну міцність діелектрика відповідно до 12.2.1 без попередньої 

акліматизації. 
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Зазори до стінок металевих корпусів, які можуть бути викривленими, 

повинні бути не меншими за 12 мм. 

Перераховані вище вимоги до зазорів не застосовні до друкованих плат, що 

мають захисне покриття, яке відповідає вимогам 12.1.6, і охоплює всі компоненти. 

Перераховані вище вимоги до зазорів не застосовні в тих випадках, коли 

значення перенапруги відомі і контрольовані. Див. 11.4.2 та таблицю 52. 

11.4.1.2 Зазори для ізолювання виводів устатковання для зовнішніх 

дротових з’єднань 

Мінімальні зазори в виводах для зовнішніх дротових з’єднань – від виводу 

до виводу та від виводу до корпусу повинні відповідати вимогам таблиці 51. 

Таблиця 51 – Мінімальні повітряні зазори в виводах для зовнішніх 

дротових з’єднань 

Робоча напруга Uе 
ЗС В СКЗ або ПС В 

Зазори для виводів, мм 
Загальне 

використання 
Граничні номінальні 

значення1, 2 
Зазори до стінок 

металічних корпусів, 
що можуть бути 
викривленими 

0 < Uе ≤ 50 1,6 1,6 12 
50 < Uе ≤ 300 3,2 1,6 12 
300 < Uе ≤ 600 6,4 4,8 2 

 

1  Застосовні до устатковання, що має номінальні значення, які не перевищують 15 А за 51-150 В, 10 А за 
151-300 В або 5 А за 301-600 В. 

2  Застосовні до устатковання, що контролює кілька навантажень за умови, що загальне навантаження, 
підключене одночасно, не перевищує 30 А за 51-150 В, 20 А – за 151-300 В або 10 А – за 301-600 В. 

 

11.4.2 Зазори для мікросередовища, в якому значення напруг відомі та 

контрольовані 

У разі, коли пікові напруги відомі та контрольовані, мінімальні зазори, що 

відповідають цим піковим напруженням, – це зазори згідно з таблицею 52. Пікові 

напруги розглядаються як відомі та контрольовані, якщо конструкція продукту 

передбачає обмеження напруги до відповідного значення, встановленого в 

таблиці 52. Це можна перевірити випробуванням або демонстрацією контролю 

напруги в ланцюзі під час проведення випробування на електричну міцність 

діелектрика імпульсною напругою згідно з таблицею 60. 
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Таблиця 52 – Мінімальні повітряні зазори для мікросередовища, в якому 

значення напруг відомі та контрольовані 

Пікове напруження, 
що враховує всі 

перехідні процеси та 
імпульси, В 

Мінімальні зазори, мм 

Ступінь забруднення 

1 2 3 
330 0,01 0,201 0,80 
500 0,04 0,201 0,80 
800 0,1 0,2 0,80 
1500 0,5 0,5 0,80 
2500 1,5 1,5 1,5 
4000 3,0 3,0 3,0 
6000 5,5 5,5 5,5 
8000 8,0 8,0 8,0 

 

1  У разі друкованих плат зазори для умов ступеня забруднення 2 можуть становити 0,04 мм за пікових 
напружень як 330 В, так і 500 В. 

Примітка. Таблицю взято з IEC 60664-1. 

Зазори перевіряють механічним вимірюванням або випробуваннями на 

електричну міцність діелектрика відповідно до 12.2.1 без попередньої акліматизації. 

Зазори до стінок металевих корпусів, які можуть бути викривленими, 

повинні бути не меншими за 12 мм. 

11.4.3 Довжини шляхів витоку для основної та додаткової ізоляції 

Довжина шляху витоку не може бути меншою за відповідний зазор, таким 

чином, найкоротша довжина шляху витоку дорівнює необхідному зазору. Проте, між 

мінімальним повітряним зазором і мінімально допустимою довжиною шляху витоку 

не існує жодного іншого фізичного зв’язку, крім цього обмеження по довжині. 

Довжини шляхів витоку, які менше зазорів, необхідних згідно з таблицею 

49, таблицею 50 або таблицею 52, можна використовувати тільки за умов ступеню 

забруднення 1 і 2 у разі, якщо витримується напруга діелектрика згідно з 

таблицею 60 і таблицею 61, що подається відповідно до 12.2.1, адекватно також 

розмірам зазорів . 

Це може статися, якщо в ланцюзі використовують конфігурацію 

однорідного поля, яка дозволяє досягти більшого імпульсного витримування 

напруги за того самого зазору, який використовують за конфігурації 

неоднорідного поля. 

Примітка. Див. IEC 60664-1 щодо пояснення однорідних і неоднорідних полів. 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

124 

Ізоляційні матеріали розділені на чотири групи за значеннями показника 

стійкості до пробою (ПСП). Довжини шляхів витоку залежать від ПСП 

конкретного матеріалу, встановленого в таблиці 53. 

Таблиця 53 – Класифікація матеріалів за показником стійкості до пробою (ПСП) 

ПСП Група матеріалу 
100 ≤ ПСП < 175 IIIb 
175 ≤ ПСП < 400 IIIa 
400 ≤ ПСП < 600 II 

600 ≤ ПСП I 
Примітка 1. Групи ізоляційних матеріалів відповідають IEC 60664-1. 
Примітка 2. Значення індексу стійкості до пробою відповідають IEC 60112. 

11.4.3.1 Мінімальна довжина шляху витоку (основна та додаткова 

ізоляція) 

11.4.3.1.1 Мінімальна довжина шляху витоку для ізоляції частин 

устатковання, за винятком друкованих плат 

Довжина шляху витоку повинна бути не меншою значень, наданих у 

таблиці 54, та не меншою відповідних зазорів. 

Таблиця 54 – Мінімальна довжина шляху витоку для ізоляції частин 

устатковання, за винятком друкованих плат1 

Робоча напруга Uе 
ЗС В СКЗ або ПС В 

Ступінь 
забруднення 1

Довжина шляху витоку, мм3 
Ступінь забруднення 2 Ступінь забруднення 3 

Всі групи 
матеріалів 

Група матеріалів Група матеріалів 
I II IIIa, IIIb  I II IIIa, IIIb  

Основна 
та 

допоміжна 
ізоляція 

50 0,18 0,6 0,85 1,2 1,5 1,7 1,9 
100 0,25 0,71 1,0 1,4 1,8 2,0 2,2 
125 0,28 0,75 1,05 1,5 1,9 2,1 2,4 
160 0,32 0,8 1,1 1,6 2,0 2,2 2,5 
250 0,56 1,25 1,8 2,5 3,2 3,6 4,0 
320 0,75 1,6 2,2 3,2 4,0 4,5 5,0 
630 1,8 3,2 4,5 6,3 8,0 9,0 10,0 
1000 3,2 5,0 7,1 10,0 12,5 14,0 16,04 

 

1  Довжина шляхів витоку, наведені в цій таблиці, встановлена для на напруги ЗС або 
ПС, що не містить повторюваних пікових напруг. У разі мікросередовища в області довжини 
шляху витоку, за якої можуть бути наявні повторювані пікові напруги, застосовна таблиця 56. 

2  СКЗ В синусоїдальної форми. 
3  Довжина шляху витоку (та зазори) між ланцюгами повинна мати значення, відповідні 

найбільшій робочій напрузі та витримувати напругу діелектрика. 
4  Тільки для матеріалів групи IIIа. Зазвичай не рекомендується застосувати матеріали 

групи IIIb за ступеню забруднення 3 та напрузі понад 630 В. 
Примітка. Таблицю взято з IEC 60664-1. 
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11.4.3.1.2 Мінімальна довжина шляху витоку для друкованих плат 

Довжина шляху витоку, що стосується основної та додаткової ізоляції зон 

друкованих плат із захисним покриттям і без захисного покриття, повинна бути не 

менше за значення, зазначені в таблиці 53, і не меншими за значення відповідних 

зазорів. 

Таблиця 55 – Мінімальна довжина шляху витоку для друкованих плат1, 6, 9 

(основна та додаткова ізоляція) 

Робоча напруга Uе 
ЗС В СКЗ або ПС В2 

Зони друкованої 
плати з захисним 

покриттям, мм3, 4, 5, 6 

Зони друкованої плати без покриття, мм 
Ступінь забруднення 

17 
Ступінь забруднення 

28 
50 0,025 0,025 0,04 
100 0,1 0,1 0,16 
125 0,16 0,16 0,25 
160 0,25 0,25 0,4 
250 0,56 0,56 1,0 
320 0,75 0,75 1,6 
630 1,8 1,8 3,2 
1000 3,2 3,2 5,0 

 

1  Довжина шляху витоку, наведена в цій таблиці, встановлена для напруги ЗС або ПС, який не містить 
повторюваних пікових напруг. У разі мікросередовища в області довжини шляху витоку, за якої можуть бути 
наявні повторювані пікові напруги, див. таблицю 56. 

2  СКЗ В синусоїдальної або несинусоїдальної форми. 
3  Захисне покриття повинно міцно триматися на ізоляційному матеріалі плати для запобігання 

проникнення вологи та забруднення, а також для забезпечення стійкості до перенапружень, зазначених в 11.2.2. 
4  Захисне покриття друкованої плати можна застосовувати до матеріалів усіх груп і ступенів забруднення 

1, 2 і 3. 
5  Не потрібно проводити випробування, якщо виробник надає докази того, що захисне покриття відповідає 

вимогам 12.1.6. Трафарет для нанесення припою не розглядається як захисне покриття у разі, якщо він не 
відповідає вимогам 12.1.6. 

6  Випробувана плата з покриттям, але без компонентів, повинна витримувати випробувальну напругу 
діелектричної міцності ізоляції відповідно до 11.2.2. 

7  Для матеріалів всіх груп. 
8  Для матеріалів груп I, II, Ша. 
9 Довжина шляху витоку (та зазори) між ланцюгами повинна мати значення, відповідні найбільшій робочій 

напрузі та витримувати напругу діелектрика. 
Примітка. Таблицю взято з IEC 60664-1. 

 

11.4.3.2 Вимоги до довжини шляху витоку для повторюваних пікових 

напруг 

11.4.3.2.1 Загальні положення 

Явище часткових розрядів відбувається на поверхні, яка зазнає тривалого 

впливу високої вологості та повторюваних пікових напруг (імпульсів). Ці 
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повторювані пікові напруги висушують невеликі ділянки між провідниками, які 

потім пробиваються, породжуючи невеликі області протікання зарядів. В 

результаті виникає об’єднання зарядів між провідниками і відбувається пробій 

ізоляції. Значення, надані в таблиці 56, забезпечують запобігання часткових 

розрядів за ступеню забруднення поверхні діелектрика 1 і 2. 

11.4.3.2.2 Вимоги до довжини шляху витоку для повторюваних пікових 

напруг 

Крім вимог до зазорів і довжини шляху витоку, наведених в попередніх 

розділах, за наявності повторюваних пікових напруг також повинні бути виконані 

вимоги до довжини шляху витоку, зазначені в таблиці 56. 

Таблиця 56 – Мінімальна довжина шляху витоку, пов’язана з 

повторюваними піковими напруженнями на друкованих платах без покриття1 (для 

ступенів забруднення 1 і 2) 

Максимальна повторювана 
пікова напруга2, 3 

Довжина 
шляху витоку, 

мм 

Максимальна повторювана 
пікова напруга2, 3 

Довжина 
шляху витоку, 

мм 
330 0,1 1150 1,6 
400 0,2 1250 1,8 
450 0,25 1650 3,0 
600 0,4 1700 3,2 
640 0,5 2200 5,0 
800 0,75 2300 5,5 
1140 1,5 2800 8,0 

 

1  Ця таблиця не застосовна до пікових значень напруги джерела живлення устатковання з частотою 50/60 Гц. 
Однак, ця таблиця застосовна до пікових напруг малої тривалості, накладеним на частоту джерела живлення 50/60 Гц. 

2 Значення повторюваних пікових напруг ґрунтуються на статистичних оцінках даних щодо часткових розрядів. 
3 Наявність повторюваних пікових напруг можна виявити аналізуванням ланцюга. 
 

11.4.4 Довжина шляху витоку для подвійної/посиленої ізоляції 

Довжина шляху витоку для посиленої ізоляції повинна бути вдвічі більшою 

за значення для основної ізоляції. 

11.4.5 Довжина шляху витоку для ізоляції виводів зовнішніх дротових 

з’єднань 

Довжина шляху витоку ізоляції для виводів зовнішніх дротових з’єднань 

повинна відповідати таблиці 54, але не повинна бути меншою за значення зазору, 

встановленого в таблиці 51. 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

127 

11.5 Вимоги щодо загоряння неметалічних матеріалів 

 

Розділ 11.5 не застосовний до таких ланцюгів: 

a) ланцюг класу 2 (11.2.6.1); 

b) ланцюг обмеженої(го) напруги/струму (11.2.6.2); 

c) ланцюг з обмежуючим імпедансом (11.2.6.5); 

d) ланцюг обмеженої потужності (11.3.1). 

11.5.1 Неметалевий матеріал корпусу 

Неметалевий матеріал корпусу, який є частиною обов’язкового корпусу, повинен 

погано піддаватися горінню або перешкоджати поширенню полум’я та повинен 

задовольняти номінальним значенням щодо поширення полум’я V-0, V-1 і V-2. 

Номінальні значення щодо поширення полум’я встановлені в IEC 60695-11-10. 

Неметалеві матеріали корпусу, використовувані для декоративних цілей 

(наприклад, етикетки) або ті, що мають функціональне призначення (наприклад, 

прокладки, покриття на клавіатурі) та які не є основною частиною корпусу, не 

потребують спеціальних добавок для зменшення займистості й не мають 

номінальних значень щодо поширення полум’я. 

11.5.2 Неметалевий матеріал, що підтримує струмопровідні частини 

Неметалеві матеріали, що підтримують струмопровідні частини (такі як 

друковані плати, котушки трансформаторів, оболонка батареї тощо), в тому числі 

ізоляційні бар’єри, повинні мати відповідні властивості, що перешкоджають 

виникненню пожежі або максимально обмежують поширення полум’я. 

Прикладами таких властивостей є: номінальне значення щодо поширення полум’я 

V-0, V-1 або V-2; випробування з розпеченим дротом за 750 °С з тривалістю 

застосування 30 с та часом гасіння, що дорівнює або менше 30 с згідно IEC 60695-

2-11; індекс стійкості до пробою дорівнює або більше 175. 

Проведення випробування не потрібно, якщо виробник ПЛК надає докази 

того, що матеріали відповідають перерахованим або еквівалентним їм вимогам. 

Неметалеві матеріали, використовувані в компонентах (наприклад, в транзисторах, 

інтегральних схемах і конденсаторах), вилучені з вимог цього розділу. 
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11.5.3 Неметалеві частини 

Неметалеві частини повинні відповідати вимогам щодо займистості класу 

V-2 або ще більш високим вимогам IEC 60695-11-10 або еквівалентного 

стандарту. 

11.5.4 Декоративні матеріали та матеріали для марковання 

Для декоративних матеріалів (неметалеві матеріали) та матеріалів для 

марковання відповідність вимогам 11.5 необов’язкова. 

11.5.5 Внутрішні дроти або сполучні кабелі 

Ізольований провід, використовуваний в ланцюгах необмеженої потужності, 

повинен відповідати вимогам щодо займистості класу V-1 або ще більш високим 

вимогам IEC 60695-11-10 або еквівалентного стандарту. 

Для проводів в ланцюгах обмеженої потужності жодних вимог щодо 

поширення полум’я не встановлено. 

 

11.6 Граничні значення температури 

 

Встановлено такі граничні значення температури: 

– граничні значення температури компонентів (за винятком компонентів 

згідно 11.12): частини та матеріали компонентів, що мають властивості або 

характеристики, які відповідно до вимог безпеки цього стандарту необхідні для їх 

застосування, не можна використовувати за температурних умов, які 

перевищують номінальний температурний діапазон або номінальне значення 

температури; 

- контактувальні частини: частини згідно з таблицею 46, які мають високу 

ймовірність контакту з оператором під час нормальної експлуатації або з 

обслуговуючим персоналом, не повинні перевищувати граничні значення 

температури згідно з таблицею 57. 

Під час температурного випробування необхідно стежити за температурою 

в виводах для зовнішніх дротових з’єднань. Ці дані разом з номінальною 
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температурою навколишнього середовища устатковання використовують для 

визначення номінальної температури ізоляції зовнішніх дротових з’єднань. 

Таблиця 57 – Граничні значення температури 

Абсолютні максимальні 
температури 

Тривалість 
контакту 

Металічні 
частини 

Неметалічні 
частини 

Приклади 

Устатковання, яке оператор 
переносить вручну 

Постійний 55 °С 70 °С Ручні термінали 

Частини, які зазвичай 
контактують з оператором під 
час роботи 

Миттєвий 70 °С 85 °С 
Натискні кнопки, 
розміщені на 

корпусі 
Частини, доступні під час 
обслуговування, які зазвичай 
контактують з оператором під 
час роботи 

Миттєвий 70 °С 85 °С 
Клавішні 

перемикачі в 
ПЛК 

Частини, доступні під час 
обслуговування, які зазвичай 
не контактують з оператором 
під час роботи 

Миттєвий 100 °С1 100 °С1 Радіатори 

1 Попереджувальне марковання необхідне в тому разі, якщо температура нижча за 
заданий рівень. Див. Розділ 14. 

 

11.7 Корпуси 

 

Корпуси повинні забезпечувати захист від напруги в рухомих частинах і від 

небезпеки контакту зі струмопровідними частинами. 

Корпуси устатковання повинні відповідати вимогам 11.7.1 або 11.7.2, якщо 

це доцільно. 

11.7.1 Відкрите устатковання 

Покриття відкритого устатковання не розглядається як корпус. В 

інструкціях виробника щодо установлення повинен бути визначений спосіб 

установлення відкритого устатковання, що дозволяє забезпечити виконання вимог 

до корпусу, встановлених в цьому стандарті. 

11.7.2 Закрите устатковання 

Закрите устатковання повинно відповідати щонайменше вимогам IP20. Цей 

захист також повинен бути забезпечений за всіх умов експлуатації устатковання 

оператором. 
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11.7.2.1 Рукоятки та кнопки 

Струмопровідні клавіатури, рукоятки та кнопки, розміщені на зовнішній 

частині корпусу, не повинні контактувати з частинами, що перебувають під 

небезпечною напругою. Якщо рукоятки та кнопки, як правило, постійно 

контактують з оператором або вмикаються в процесі експлуатації, передбачена 

ізоляція повинна бути такою, щоб ці частини в разі пробою не були під напругою. 

11.7.2.2 Механічна міцність 

Корпус повинен мати механічну міцність, що забезпечує стійкість до різких 

переміщень в умовах експлуатації. Захист, що забезпечується корпусами, 

перевіряють після випробування на удар відповідно до 12.1.1 та випробування на 

механічну міцність згідно з 12.1.7. 

 

11.8 Вимоги до конструкції виводів для зовнішніх дротових з’єднань, 

які доступні для оператора та перебувають під небезпечною напругою 

 

Виводи конструюють так, щоб після підключення проводів відповідно до 

інструкцій виробника виконувалися вимоги, пов’язані з зазорами і шляхами 

витоку. Це перевіряють відповідно до 12.1.9. 

Примітка. У відповідності до інструкцій з монтажу не рекомендується наявність жил 
проводів, що провисають. 

Всі частини виводів, які забезпечують електричний контакт і несуть струм, 

повинні бути виконані з металу відповідної механічної міцності. Це перевіряють 

відповідно до IEC 60947-7-1 або інших відповідних стандартів IEC. 

Виводи повинні бути влаштовані таким чином, щоб дроти можна було 

приєднувати гвинтами, пружинами або іншими аналогічними способами, такими 

як нагвинчування проводів, швидке від’єднання клеми, прикріплення 

затискачами, щоб забезпечити підтримку необхідного тиску контактів за будь-

яких умов у межах робочого діапазону. 

Виводи не повинні допускати зміщення провідників або не повинні 

зміщуватися самі, щоб виключити негативний вплив на роботу устатковання, а 
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розміри зазорів і довжини шляхів витоку не повинні зменшуватися нижче 

необхідних значень. 

Механічна конструкція інтерфейсів повинна виключати згинання кожного 

окремого проводу з радіусом кривизни менше шести діаметрів проводу, при 

цьому розмір діаметра визначається після видалення загальних елементів (броня 

кабелю, оболонки, наповнювачі). 

Зазори між сполучними та заземлюючими виводами наведені в 11.4.1.2. 

 

11.9 Вимоги щодо захисного заземлення 

 

Вимоги, зазначені нижче, не застосовні до ННВБ-ланцюгів, у яких захисне 

заземлення не потрібне. 

11.9.1 Вимоги до захисного заземлення закритого устатковання 

Доступні частини устатковання класу I (наприклад, шасі, стійки та стаціонарні 

металеві частини корпусів), за винятком частин, які не становлять небезпеки, 

повинні бути електрично з’єднані між собою та з клемою захисного заземлення для 

підключення до зовнішнього захисного проводу. Цю вимогу може бути задоволено 

за допомогою частин конструкції устатковання, що забезпечують відповідну 

електропровідність, та застосовуються незалежно від того, чи використовують 

устатковання як самостійний пристрій або як складову частину агрегату. 

Шнури або кабелі, які забезпечують електроживленням переносні 

периферійні пристрої класу I, потрібно передбачити захисний дріт заземлення. 

Ізоляція захисного проводу заземлення (якщо вона передбачена) повинна 

бути зеленого кольору з жовтою смугою. 

Примітка. У Північній Америці також допускається використання зеленого кольору. 

Доступні ізольовані струмопровідні частини розглядаються як частини, що 

не являють небезпеки, якщо вони розташовані таким чином, що виключається 

будь-який їх контакт з частинами устатковання під напругою, а також якщо вони 

витримують під час випробувань на діелектричну міцність напругу згідно з 
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таблицею 61 для посиленої ізоляції, що відповідає максимальній номінальній 

робочій напрузі блоку. 

Устатковання класу II може мати внутрішній провід робочого заземлення, 

але не повинно мати клему захисного заземлення або провід захисного заземлення 

в кабелі живлення устатковання. 

Якщо в системі ПЛК передбачена клема захисного заземлення 

(устатковання класу I), потрібно застосовувати додатково до попередніх 

загальних технічних вимог до підключення також такі вимоги: 

– клема захисного заземлення повинна бути завжди доступна та розміщена 

таким чином, щоб з’єднання устатковання з проводом захисного заземлення 

зберігалося й у разі зняття кришки або від’єднання будь-якої знімної частини; 

– у виробах, які призначені для підключення шнуром (наприклад, 

периферійні пристрої), повинна бути передбачена клема захисного заземлення, 

вбудована в штепсельну вилку або розетку (якщо комплект шнурів змінний); 

– клема захисного заземлення повинна бути нарізного, штирьового або 

притискного типу та повинна бути виготовлена з відповідного стійкого до корозії 

матеріалу; 

– затискні засоби клем захисного заземлення повинні бути відповідним 

чином закріплені, щоб уникнути випадкового ослаблення, не повинно бути 

можливості ослабити затискні засоби без допомоги інструменту; 

– клеми захисного заземлення та заземлюючі контакти не повинні бути 

безпосередньо підключені до нейтрального виходу в системі ПЛК. Це не 

виключає можливості підключення пристроїв з відповідними номінальними 

характеристиками (таких як конденсатори або обмежувачі перенапруги) між 

клемою захисного заземлення та нейтраллю; 

– клема захисного заземлення та інше захисне устатковання, розташоване 

всередині системи ПЛК, повинні відповідати вимогам 12.2.2; 

– клема захисного заземлення не повинна виконувати інші функції. 
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11.9.2 Вимоги до захисного заземлення відкритого устатковання 

Відкрите устатковання повинно відповідати вимогам 11.9.1, за винятком 

того, що підключення до зовнішнього захисного проводу може бути замінено на 

засоби для приєднання безпосередньо до корпусу устатковання. 

 

11.10 Дротяні з’єднання 

 

До дротяних з’єднань, які поставляє виробник для внутрішніх і/або 

зовнішніх підключень системи ПЛК застосовні такі вимоги. 

11.10.1 Внутрішні дротяні з’єднання 

Ізоляція, якщо вона передбачена, на всіх внутрішніх дротових з’єднаннях 

устатковання повинна бути розрахована на напругу та температуру режиму 

експлуатації устатковання. 

Всі місця зрощування та з’єднання дротів повинні мати надійну механічну 

міцність та повинні забезпечувати електропровідність.  

Внутрішні дротяні з’єднання і пов’язані з ними електричні контакти 

повинні бути так прокладені та захищені, щоб виключати будь-які механічні 

навантаження або пошкодження. Внутрішні дротяні з’єднання, які схильні до 

вигину в процесі використання або технічного обслуговування та які складаються 

з одножильного проводу або мають ізоляцію товщиною менше 0,8 мм, потрібно 

перевіряти на цілісність після вигину згідно з 12.1.4. 

Міцність електричних з’єднань забезпечують припаюванням, зварюванням, 

опресовуванням або будь-яким іншим надійним способом. 

У спаяних з’єднаннях, які зазнають механічного напруження, незалежно від 

припою потрібно забезпечити механічний захист. Такі з’єднання не можна 

використовувати для інших цілей, таких як кріплення частин конструкції. 

Гвинтові з’єднання потрібно захистити на випадок ослаблення. 

Ця вимога не поширюється на ННВБ/ННВЗ-ланцюги. 
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11.10.2 Дріт для з’єднання частин устатковання 

Цей розділ застосовний до системи ПЛК та до кабелів з з’єднувачів, що 

надає виробник, і не поширюється на всю систему управління виробництвом, у 

складі якої використовують систему ПЛК. 

Кабелі та шнури, передбачені для з’єднання устатковання, повинні 

відповідати вимогам 11.10. 1. 

Кабельні вузли та гнучкі шнури, передбачені для з’єднань між частинами 

устатковання або між блоками системи ПЛК, повинні бути прийнятними з точки 

зору робочої напруги та температури, а також повинні мати відповідний захист 

від натягнення, за винятком ланцюгів обмеженої потужності. 

Порушення контакту між вилкою та розеткою, вмикання багатоштиркової 

вилки в розетку, яка їй не відповідає, а також вмикання та вимикання вилок з 

доступних для оператора розеток, не повинні призводити до механічних 

пошкоджень та ризику загоряння в системі ПЛК і, відповідно, до враження 

електричним струмом та до травм. 

11.10.3 Шнур електроживлення устатковання 

Шнур електроживлення устатковання, передбачений виробником, повинен 

відповідати вимогам до шнура електроживлення устатковання згідно з 6.10 IEC 

61010-1. 

Електричні ланцюги, з’єднані зі шнуром (змінним або стаціонарним), 

повинні бути влаштовані таким чином, щоб виключити ризик ураження струмом 

згідно з 11.2 після закінчення 1 с за торкання штирків вилки і/або розетки. 

Випробовування проводять відповідно до 12.2.3. 

 

11.11 Пристрої перемикання 

 

Пристрої перемикання для управління виходами потрібно використовувати 

в межах діапазонів їх номінальних характеристик відповідно до IEC 60947-5-1. В 

іншому випадку устатковання, в якому вони використовуються, випробовують на 

перевантаження та довговічність згідно з 12.2.4 і 12.2.5 відповідно. Той самий 
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зразок потрібно спочатку випробувати на перевантаження, а потім випробувати 

на довговічність. Випробування на електричну міцність діелектрика згідно з 

12.2.1 проводять відразу після випробування на довговічність або випробування 

на перевантаження, якщо їх проводять по одному. 

Випробування на довговічність не проводять на пристроях для управління 

твердотільними виходами, які мають загальне призначення, або призначені для 

опору струму. 

 

11.12 Компоненти, пов’язані з вимогами безпеки 

 

Компоненти повинні задовольняти вимогам цього стандарту, що стосуються 

безпеки. 

Компоненти повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим в 

стандарті(ах) IEC на відповідний виріб, або повинні бути сертифіковані визнаним 

випробувальним органом на відповідність вимогам безпеки, при цьому повторні 

випробування не потрібні. 

Якщо для певного компонента відсутній відповідний стандарт IEC або якщо 

компоненти використовують в ланцюгах за умов, що не відповідають їх 

встановленим номінальним характеристикам, їх випробовують на 

функціонування за найгірших умов, що можуть виникнути під час експлуатації 

устатковання.  

Примітка. Компоненти – це частини блоків системи ПЛК, наприклад: конденсатори, 
резистори, друковані плати, реле, трансформатори, перемикачі. 

 
11.13 Вимоги до батарей 

Корпуси або відсіки батарей проектують так, щоб під час експлуатації 

виключати накопичення легкозаймистих газів та протікання корозійної рідини. 

Потрібно забезпечити відповідний захист батарей, які перезаряджаються та 

неперезаряджаються, використовуваних у ПЛК, внутрішній захист або захист за 

допомогою зовнішніх компонентів, щоб мінімізувати небезпеку вибуху батареї. 

Параметри, які необхідно врахувати під час проектування конструкції: 
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температура, можливість/попередження протікання зворотного струму, 

обмежений розряд тощо. 

Потрібно передбачити технічні засоби для запобігання накопичення заряду 

та для обмеження розрядного струму неперезаряджувальних батарей за 

нормального функціонування та за функціонування з одиночною несправністю. 

Перевіряння відповідності проводять аналізуванням або випробуванням 

згідно з 12.3.2. 

 

11.14 Максимальна напруга та мінімальна напруга 

 

За максимальної або мінімальної напруги устатковання повинно працювати 

належним чином без збільшення ризику виникнення пожежі або ураження 

струмом. Перевіряння виконання вимоги виконують відповідно до 12.1.5. 

 

11.15 Марковання та ідентифікація 

 

Марковання, яка представлено нижче, повинно бути добре видно на 

зовнішній стороні закритого устатковання або в місці, доступному після зняття 

кришки або відкриття дверцят без допомоги інструменту, якщо ці дії повинен 

виконувати оператор. У разі відкритого устатковання марковання дозволяється 

розміщувати на будь-якій поверхні, яка потрапляє в поле зору після демонтажу 

устатковання зі стійки або панелі. 

У разі будь-якого устатковання щонайменше обов’язкове марковання, що 

наноситься на пристрій, яке містить ідентифікацію виробника (компанія, що 

поставляє продукцію на ринок) і пристрої. Решту інформації надають в 

специфікаціях, що поставляють разом з пристроєм. 

Виробник повинен надати таку інформацію: 

– найменування виробника, торговельна марка чи інша ідентифікація; 

– номер моделі/номер за каталогом, позначення або назва типу; 
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– серійний номер або серія устатковання та/або варіант модифікації (див. 

1.2), а також код дати або еквівалентна інформація; 

– дані про змінні плавкі запобіжники, в тому числі сила струму, напруга та 

тип; 

– за необхідності марковання частин устатковання під напругою (11.15.2), а 

також клем захисного заземлення (11.15.3. 

11.15.1 Ідентифікація виводів для зовнішніх дротових з’єднань 

Виводи для зовнішніх дротових з’єднань маркують для позначення 

правильних з’єднань для підключення джерела живлення, навантаження, ланцюга 

управління тощо, або ж надають монтажну схему з позначеннями затискачів, 

відповідних маркованню виводів. У маркованні або в інструкціях виробника щодо 

встановлення повинна бути вказана номінальна температура зовнішніх дротових 

з’єднань, що підключаються до виводів устатковання. 

11.15.2 Частини устатковання під напругою 

На металеву частину устатковання під напругою, що перевищує межі 

безпечної напруги згідно з 11.2.1.1, яку можна помилково прийняти за 

знеструмлену й яка доступна персоналу під час технічного обслуговування, 

повинно бути нанесено позначення «небезпечна напруга»: 

 
Примітка. Позначення відповідає IEC 60417-5036 (2002-10). 

11.15.3 Марковання клем захисного заземлення 

Марковання клем захисного заземлення повинно бути міцним та чітко 

впізнаваним. 

Ідентифікація здійснюють зображенням умовного позначення РЕ або 

графічного символу на устаткованні або зелено-жовтим кольором. 

Примітка 1. Умовне позначення РЕ відповідає IEC 60445 (пункт 5.3). 

Примітка 2. В Північній Америці дозволено використовувати тільки зелений колір. 

Графічне позначення, яке необхідно використовувати: 
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Примітка. Позначення згідно з IEC 60417-5019 (2002-10). 

11.15.4 Закрите устатковання класу II 

На устатковання, захищене подвійною/посиленою ізоляцією (клас II), якщо 

в ньому відсутня захисна клема, повинно бути нанесене таке позначення: 

 

Устатковання, яке тільки частково захищене подвійною/посиленою 

ізоляцією, не повинно мати цього позначення. 

Примітка. Позначення згідно з IEC 60417-5172 (2003-02). 

11.15.5 Устатковання, що працює за ННВБ/ННВЗ 

Якщо устатковання призначене для роботи тільки з джерелом живлення 

ННВБ або ННВЗ, це повинно бути прямо вказано в маркованні, нанесеному на 

устатковання, і/або в специфікації на виріб. 

11.15.6 Марковання номінальних значень 

На устатковання потрібно нанести такі позначення в порядку застосування: 

– номінальна(і) напруга(и) або діапазон напруг (В); 

– номінальна частота в герцах (Гц); 

– вид системи енергозабезпечення (ЗС, ПС або ЗС/ПС, або позначення 5032, 

5031 або 5033 згідно з IEC 60417); 

– кількість фазових проводів, якщо їх більше одного; 

– номінальний струм у амперах (А); і/або номінальна вхідна і/або вихідна 

потужність у ваттах (Вт) або вольтамперах (ВА). 

У разі устатковання відкритого типу інформацію потрібно надавати у 

вигляді марковання на обладнанні або в керівництві. 
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11.16 Вимоги до випробувань типу та перевірянь, пов’язаних з 

безпекою 

 

Випробування та перевіряння щодо безпеки виконує виробник згідно з 

розділом 12. 

 

11.17 Вимоги до стандартних випробувань та перевірянь, пов’язаних з 

безпекою 

 

Стандартні випробування щодо безпеки або еквівалентний метод 

перевіряння відповідності (див. спеціальний розділ 13) виконує виробник згідно з 

13.1 і 13.3. 

11.17.1 Вимоги щодо перевіряння відповідності діелектричної міцності 

Перевіряння відповідності захисту від ураження струмом потрібно 

здійснювати між: 1) ланцюгами без ННВБ і ланцюгами с ННВБ, 2) ланцюгами без 

ННВБ та доступними провідними частинами й 3) ізольованими ланцюгами без 

ННВБ. Це перевіряння виконують, використовуючи один з таких підходів: 

– стандартне випробування діелектричної міцності виробу відповідно до 

13.2; 

– перевіряння на стадії розробки виробу в цілях підтвердити, що всі 

розглянуті ізоляційні матеріали, довжини шляхів витоку і розміри зазорів та всі 

компоненти ізоляції відповідають вимогам з використанням одного з таких 

методів: 

• перевіряння на виконання вимог до компонентів згідно з 11.12; 

• випробування діелектричної міцності в обсязі 100 %; 

• перевіряння вимірюваннями для визначення відповідності шляхів витоку і 

зазорів. 

11.17.2 Вимога щодо перевіряння відповідності захисного заземлення 

Виробник повинен перевірити відповідність електропровідності між 

інтерфейсом/портом захисного заземлення та всіма металевими частинами, 
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доступними для оператора та такими, що підлягають заземленню, відповідно до 

випробування, встановленого в 13.3. 

 

11.18 Вимоги до інформації з безпеки 

 

Інформацію з безпеки надає виробник згідно з розділом 14. 

 

12 ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ТА ПЕРЕВІРЯННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 

БЕЗПЕКИ 

 

12.1 Механічні випробування та перевіряння, які стосуються безпеки 

 

12.1.1 Випробування на ударостійкість 

Таблиця 58 – Випробування на ударостійкість1 

Стандартне випробування IEC 60950-1 
Відбір зразка(ів) Закрите обладнання з напругою вищою, ніж у ННВБ/ 

ННВЗ ланцюгах  
Винятки Випробування не проводять на ручному обладнанні, 

дисплеях і лампах 
Опис випробування Див. рисунок 12 

Кількість випробувань Одне випробування на кожну поверхню 
Перевіряння після випробування Виконують випробування на доступність для оператора 

(12.1.2 і 12.1.3) 
Виконують випробування на електричну міцність 

діелектрика (12.2.1) 
1  До і після випробування блок може не функціонувати. 

 

По зразку наносять удар твердою гладкою сталевою кулею діаметром 

приблизно 50 мм та масою (500 ± 25) г (див. рисунок 12). 

Горизонтальна поверхня: куля вертикально вільно падає зі стану покою з 

висоти 1300 мм на горизонтальну поверхню. 

Вертикальні поверхні: підвішена на шнурі куля, що коливається як маятник, 

наносять удари з висоти Н 1300 мм в точку удару кулі. 
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Рисунок 12 – Метод випробувань на ударостійкість 

12.1.2 Випробування на доступність частин устатковання для оператора 

Це випробування проводять, щоб визначити, чи забезпечується захист від 

ураження електричним струмом за допомогою недоступності частин. Прикладами 

об’єктів, що підлягають оцінюванню, є закрите устатковання та порти, які, згідно 

з таблицею 49, є доступними. 

Таблиця 59 – Випробування на доступність частин устатковання для 

оператора 

Стандартне випробування IEC 60529 
Відбір зразка(ів) Закрите обладнання 
Кількість зразків Один прилад кожного типу 

Попереднє готування Чистий та новий 
Подробиці збирання/опори Згідно зі специфікаціями виробника 

Дренажні/вентиляційні отвори Використовувані за умов експлуатації 
Випробування на рухомих частинах Устатковання з увімкненим живленням у робочому 

стані 
Опис випробування Устатковання з вимкненим живленням 

 Шарнірний випробувальний палець (IP2X) і (за 
необхідності) випробувальний штифт не повинні 
входити в контакт з будь-якою частиною, що 

перебуває під небезпечною напругою, або рухомою 
частиною (за винятком гладких валів, що обертаються) 

 

Випробуваний 
зразок 

Випробуваний 
зразок 

Жорстка горизонтальна поверхня Жорстка горизонтальна поверхня 

Ж
ор
ст
ка

 в
ер
ти
ка
ль
на

 п
ов
ер
хн
я 

Початкове положення кулі 

Початкове положення кулі 

Положення кулі в момент 
удару 

Положення кулі в момент 
удару 

Примітка. Н = 1300 мм. 
Під час випробування 
способом маятника куля 
повинна торкатися зразка, 
коли шнур перебуває в 
вертикальному положенні 
згідно з рисунком. 
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Якщо немає однозначної відповіді з приводу того, чи є певна частина 

доступною для оператора, потрібно виконати визначення згідно з 12.1.3. 

Шарнірний випробувальний палець (рисунок С.1) та випробувальний штифт 

(рисунок С.2) застосовують без прикладання сили, якщо це не регламентовано 

випробуванням. Частини розглядають як доступні, якщо вони можуть 

контактувати з шарнірним випробувальним пальцем або випробувальним 

штифтом або якщо з ними може виникнути контакт за відсутності будь-якого 

покриття, яке не забезпечує необхідну ізоляцію. 

У разі устатковання, в якому використовують змінні блоки, частини 

здебільшого не розглядають як доступні, якщо вони не можуть контактувати з 

шарнірним випробувальним пальцем (див. 12.1.3) на глибину до 180 мм від 

отвору устатковання. Також вони не розглядаються як доступні, якщо вони 

перебувають на глибині понад 180 мм від отвору. 

Якщо оператор повинен виконувати будь-які дії за нормальної експлуатації 

(з використанням або без використання інструменту), які підвищують ступінь 

доступності частин, то такі дії потрібно виконати перед виконанням випробувань 

згідно з 12.1.3. Приклади таких дій: зняття кришки, відкриття дверець, 

регулювання пристроїв управління, заміна витратних матеріалів і від’єднання 

частин устатковання. 

12.1.3 Загальне перевіряння отворів 

Шарнірний випробувальний палець (рисунок С. 1) потрібно застосовувати в 

кожному можливому положенні. У разі, коли частина може стати доступною 

після прикладання сили, шарнірний випробувальний палець (в твердому стані) 

застосовують з силою, рівною 10 Н. Силу потрібно додавати наконечником 

шарнірного випробувального пальця (в твердому стані), щоб уникнути 

спрацьовування клина і важеля. Випробувати потрібно всі зовнішні поверхні, в 

тому числі основу. 

Випробувальний штифт (рисунок С.З) вставляють в будь-який отвір, 

розташований над частинами під небезпечною напругою. Випробувальний штифт 

залишають у вільному стані, щоб він міг проникнути на глибину до 100 мм. 
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Додаткові заходи безпеки для захисту від одиночної несправності згідно 11.2.5 не 

потрібні, оскільки ця частина стає доступною тільки в результаті цього 

випробування. 

Випробувальний штифт (рисунок С.4) вставляють через отвори, що 

забезпечують доступ до пристроїв управління з заданими значеннями, для 

використання яких потрібна викрутка або інший інструмент. Випробувальний 

штифт вставляють через отвір в кожному можливому положенні. Глибина 

проникнення не повинна перевищувати 3-кратну відстань від поверхні корпусу до 

вала управління або 100 мм, залежно від того, що менше. 

12.1.4 Випробування на вигин дротів 

Випробування на вигин застосовують до розведення з дротів, схильних до 

вигину за нормальних умов експлуатації та технічному обслуговуванні, а також у 

разі одножильних дротів або якщо товщина ізоляції складає менше 0,8 мм. 

Метод випробування: випробування на вигін полягає в вигині вузла 

дротів/кабелів між двома крайніми точками кабелю. 

Кількість циклів вигину: 

– 500, якщо вигин відбувається за умов нормальної експлуатації; 

– 25, якщо вигин відбувається тільки під час технічного обслуговування. 

Критерій приймання/відбраковування: 

Проводку вважають прийнятною, якщо після цього випробування ізоляція 

успішно витримує випробування на електричну міцність діелектрика (12.2.1) і на 

пробій, зазначені нижче. 

Метод випробування на пробій:  

Випробувану проводку виймають з устатковання та частину кабелю, що 

підлягає вигину, обмотують електропровідний фольгою. Випробувальну напругу 

згідно з таблицею 60 або таблицею 61 за можливості подають по черзі між 

кожним проводом і всіма іншими проводами, з’єднаними разом цією 

електропровідною фольгою. 
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12.1.5 Температурне випробування 

Температуру вимірюють в момент часу, коли устатковання досягає свого 

максимуму розсіювання. Це розсіювання може бути спричинене деякою 

сукупністю струму навантаження, вхідної напруги, вхідної частоти, робочого 

циклу входів-виходів тощо. Устатковання встановлють в положенні, яке 

використовують під час нормальної експлуатації, за випробувальної температури 

навколишнього середовища, що дорівнює максимальному значенню номінальної 

температури повітря в умовах експлуатації (див. таблицю 2). Проте, устатковання 

може за нижчої випробувальної температури, якщо вимірювані значення 

температури збільшуються на різницю між максимальним значенням номінальної 

робочої температури устатковання та фактичним значенням випробувальної 

температури. Потрібно досягти стійкого стану. Випробувальну температуру 

навколишнього середовища контролюють або в точці, віддаленій не більше ніж на 

50 мм від точки входу повітряного струменя устатковання у разі устатковання з 

вентиляцією, або в точці, віддаленій не більше ніж на 50 мм від горизонтальної 

площини, розташованої в вертикальній середній точці устатковання у разі 

устатковання без вентиляції. На умови навколишнього середовища, в яких 

перебуває випробуване устатковання, не повинен впливати рух повітря, 

спричинений джерелами, які не є частиною випробуваного устатковання. 

Дротяні з’єднання повинні мати мінімальний розмір, придатний для 

максимального номінального значення струму устатковання, встановленого в 

інструкціях виробника. 

Після температурного випробування проводять випробування на 

електричну міцність діелектрика (12.2.1). 

12.1.6 Випробування захисного покриття 

Випробування виконують відповідно до вимог до покриття Типу 1 згідно 

IEC 60664-3 або покриття повинно бути схвалено визнаним випробувальним 

органом в частині відповідності вимогам з безпеки. 
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12.1.7 Випробування механічної міцності конструкції 

Устатковання міцно закріплюють на жорсткій платформі та піддають 

впливу навантаження, що дорівнює 30 Н, що прикладають напівсферичним 

кінцем твердого стрижня діаметром 12 мм. Стрижень прикладають до будь-якої 

частини корпусу, яка доступна під час експлуатації приладу, та яка може 

становити небезпеку в разі несправності. У разі устатковання з неметалічним 

корпусом випробування проводять за температури навколишнього середовища 40 

°С або за максимального значення температури навколишнього повітря в умовах 

експлуатації устатковання згідно з 4.1.1. 

Перевіряння відповідності проводять відповідно до критеріїв 12.1.2 під час і 

після прикладання сили. 

12.1.8 Перевіряння відповідності зазорів і шляхів витоку 

Перевіряння виконання вимог 11.4 на зазори і шляхи витоку потрібно 

проводити за можливості механічним вимірюванням. Замість зразків продукції 

можна використовувати технічну документацію виробника (креслення тощо). 

12.1.9 Перевіряння відповідності конструкції виводів для зовнішніх 

дротових з’єднань 

Конструкція виводів повинна відповідати вимогам 11.8. Перевіряння 

проводять таким чином: у вивід повністю вставляють багатожильний провід, 

знімають ізоляційний матеріал на ділянці довжиною 8 мм або будь-якої іншої 

довжини, встановленої в інструкціях з монтажу. 

Примітка. У відповідності до інструкцій з монтажу не рекомендується наявність жил 
проводів, що вільно провисають. 

 

12.2 Електричні випробування, пов’язані з безпекою 

 

УВАГА:  

Можливо, буде необхідно встановити зовнішній імпеданс (фільтр) для 

захисту випробувального устатковання приєднаного до випробуваної базової 

системи ПЛК. 
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12.2.1 Перевіряння відповідності електричної міцності діелектрика 

Випробування міцності діелектрика проводять на зразку устатковання, 

попередньо витриманого протягом 48 год за 40 °C ± 2 °C або за максимальної 

номінальної температури повітря в умовах експлуатації устатковання та відносної 

вологості 92,5 ± 2,5 %. Випробування міцності діелектрика проводять протягом 1 

год після завершення попередньої акліматизації устатковання. 

Попередня акліматизація устатковання не потрібна, якщо випробування на 

міцність діелектрика проводять після інших випробувань, наприклад, 

випробування на ударостійкість згідно з 12.1.1, температурного випробування 

згідно з 12.1.5. 

Один з трьох типів випробування: 

– ЗС або ПС – проводять з випробувальною напругою згідно з таблицею 60 

або таблицею 61. Випробувальна напруга ґрунтується на максимальній робочій 

напрузі задіяних ланцюгів; 

– імпульсне випробування потрібно тільки в тому разі, якщо розмір зазору 

менший за значення, встановлене в таблиці 49, таблиці 50 або таблиці 52; 

– вибір між значеннями згідно з таблицею 60 або 61 залежить від вимоги на 

ізоляцію, встановленої в 11.2. 

Характеристики випробування: 

- імпульсне випробування згідно з IEC 60060-1 за таких умов: 
 • форма хвилі 1,2/50 мкс 
 • імпеданс джерела живлення 500 Ом ± 10 % 
 • потужність джерела живлення 0,5 Дж ± 20 % 
 • довжина підключення ≤ 2 м 
 • час між двома імпульсами ≥ с 
- випробування напругою ЗС згідно з IEC 60060-1 за таких умов: 
 • тривалість випробування  ≥ 1 хв 
 • початкова напруга від 0 В (перетин нульової точки) 
 • струм короткого замикання ≤ 5 мА 
- випробування напругою ПС згідно з IEC 60060-1 за таких умов: 
 • тривалість випробування ≥ 1 хв 
 • струм короткого замикання ≤ 5 мА 

 

Примітка. Як правило, в разі застосування конденсаторів фільтра (зв’язок із 
заземленням) рекомендується випробування напругою ПС. 
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Випробувальну напругу прикладають між: 

a) ізольованими не ННВБ-ланцюгами; 

b) ізольованими не ННВБ-ланцюгами та ННВБ-ланцюгами; 

c) ізольованими не ННВБ-ланцюгами та доступними провідними 

частинами. 

Випробування проводять на кожному блоці та модулі, включеному в 

випробувальну схему, як показано на рисунку 13. Якщо потрібно, випробування 

можна проводити на індивідуальних модулях після видалення інших модулів. Всі 

механічні перемикачі повинні бути встановлені в положення «увімкнено». Всі 

доступні ізолювальні частини корпусу повинні бути покриті металевою фольгою, 

фольгу вважають доступною провідною частиною. 

Під час випробування не повинно відбуватися жодного непередбачуваного 

перекриття або пробою ізоляції (умисне перекриття – це те, що може бути 

результатом нормального функціонування пристрою обмеження перенапруг, 

долученого до складу устатковання). Можливе спрацьовування пристроїв захисту, 

встановлених на блоках, не повинно розглядатися як відмова. 

Таблиця 60 – Витримувані напруги діелектрика для випробувань 

основної/додаткової ізоляції для імпульсної напруги, напруги ЗС промислової 

частоти та напруги ПС5 

Робоча напруга ланцюга1 
ЗС В СКЗ або ПС В 

Випробувальні напруги за 0-2000 м, В 

Основна та додаткова ізоляція 
Імпульсне, 
амплітуда 
1,2/50 мкс2 

ЗС 
1 хв 

ПС 
1 хв 

0 < Ue ≤ 503 500 350 500 
50 < Ue ≤ 1004 800 490 700 
100 < Ue ≤ 150 1500 820 1150 
150 < Ue ≤ 300 2500 1350 1900 
300 < Ue ≤ 600 4000 2200 3100 
600 < Ue ≤ 1000 6000 3250 4600 

 

1  Робоча напруга на виводах пристрою або ланцюга для зовнішніх дротових з’єднань. 
2  Три позитивні та три негативні імпульси з інтервалом, щонайменше, 1 с між кожним імпульсом. 
3 Для продукції з ПС цей діапазон закінчується за 60 В. 
4 Для продукції з ПС цей діапазон починається за 60 В. 
5 Для ланцюгів/приладів з ННВБ/ННВЗ випробування не проводять. 
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Таблиця 61 – Витримувана напруга діелектрика для випробувань 

подвійної/посиленої ізоляції імпульсною напругою, напругою змінного струму 

промислової частоти та напругою постійного струму5 

Робоча напруга ланцюга1 
ЗС В СКЗ або ПС В 

Випробувальні напруги за 0-2000 м, В 

Подвійна/посилена ізоляція 
Імпульсне, 
амплітуда 
1,2/50 мкс2 

ЗС 
1 хв 

ПС 
1 хв 

0 < Ue ≤ 503 850 510 720 
50 < Ue ≤ 1004 1360 740 1050 
100 < Ue ≤ 150 2550 1400 1950 
150 < Ue ≤ 300 4250 2300 3250 
300 < Ue ≤ 600 6800 3700 5250 
600 < Ue ≤ 1000 10200 5550 7850 

 

1  Робоча напруга на виводах пристрою або ланцюга для зовнішніх дротових з’єднань. 
2  Три позитивні та три негативні імпульси з інтервалом, щонайменше, 1 с між кожним імпульсом. 
3 Для продукції з ПС цей діапазон закінчується за 60 В. 
4 Для продукції з ПС цей діапазон починається за 60 В. 
5 Для ланцюгів/приладів з ННВБ/ННВЗ випробування не проводять. 

 

Рисунок 13 – Методи випробування на електричну міцність діелектрика 

12.2.2 Випробування на електропровідність захисного заземлення 

Опис випробування: постійний струм 30 А протягом щонайменше 2 хв 

подають між клемою або контактом заземлення і кожною з доступних металевих 

частин, призначених для заземлення. Протягом випробування струм підтримують 

або відповідним чином регулюють на рівні 30 А. Використовують будь-яку 

низьку напругу, що не перевищує 12 В. Падіння напруги вимірюють між точками 

протікання струму, стежать за тим, щоб на результати випробувань не впливав 
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контактний опір між наконечником вимірювального давача та металевою 

частиною під ним. 

Критерій приймання/бракування результатів випробувань: обчислений опір 

не повинен перевищувати 0,1 Ом. 

12.2.3 Випробування на ризик ураження енергією, запасеною в 

реактивних елементах 

Устатковання конструюють так, щоб у зовнішній точці відключення 

джерела живлення устатковання не було небезпеки ураження струмом від заряду, 

який накопичився на конденсаторах, підключених до мережі живлення 

устатковання. 

Перевіряння відповідності здійснюють контролюванням устатковання та 

належних до нього схем ланцюга з урахуванням можливості роз’єднання 

живлення шляхом натискання «увімкнуто/вимкнуто» у всіх положеннях (які 

наявні). 

Устатковання розглядають як таке, що відповідає вимогам, якщо будь-який 

конденсатор з номінальною ємністю більшою за 0,1 мкФ, підключений до 

ланцюга зовнішньої мережі, має значення розряду, що завершується за відрізок 

часу, який не перевищує: 

– 1 с у разі переносного обладнання; 

– 10 с у разі стаціонарного обладнання. 

Відповідне постійне значення часу – добуток ефективної ємності в 

мікрофарадах та ефективного опору розряду в мегаомах. У разі, якщо важко 

визначити значення ефективної ємності і опору, можна виміряти зниження 

напруги. За постійне значення часу напруга повинна зменшитися до 37 % свого 

початкового значення. 

12.2.4 Випробування на перевантаження 

Пристрої перемикання повинні замикати і розмикати випробувальний 

ланцюг, що має значення струму, напруги і коефіцієнта потужності згідно з 

таблицею 62. Потрібно виконати 50 циклів, кожен з яких є однією дією із 

замикання і однією дією за розмикання, використовуючи час увімкнення, що 
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дорівнює 1 с, і час вимкнення, що дорівнює 9 с. Після завершення 50 циклів 

устатковання випробовують на довговічність згідно з 12.2.5, за необхідності 

згідно з 11.11. 

Таблиця 62 – Значення ланцюга, що піддається випробуванню на 

перевантаження 

Функціональне 
призначення 

Струм Напруга Коефіцієнт 
потужності 

ЗС загальне призначення 1,5 × номінальне значення Номінальна від 0,75 до 0,80 
ПС загальне призначення 1,5 × номінальне значення Номінальна 1,0 

Опір ЗС 1,5 × номінальне значення Номінальна 1,0 
Опір ПС 1,5 × номінальне значення Номінальна 1,0 

ЗС контрольне 
навантаження 

Номінальне значення1 1,1 × номінальне 
значення2 

< 0,35 

ПС контрольне 
навантаження 

Номінальне значення1 1,1 × номінальне 
значення2 

1,0 

 

1 Якщо не встановлено інших вимог, пусковий струм повинен становити 10-кратне значення усталеного 
струму. 

2 У ВУ слід налаштувати номінальні значення напруги та струму, а потім збільшити напругу на 10 % без 
подальшого регулювання навантаження. 

 

Критерій приймання/бракування результатів випробувань визначається тим, 

виявлені чи ні в устаткованні після завершення випробування 

електричні/ізоляційні/механічні несправності. 

12.2.5 Випробування на довговічність 

Після завершення випробування на перевантаження згідно з 12.2.4 пристрій 

перемикання має замкнути і розімкнути випробувальний ланцюг, що має значення 

струму, напруги та коефіцієнта потужності згідно з таблицею 63. Потрібно 

виконати всі 6000 циклів, що складаються з одного замикання та одного 

розмикання. Тривалість виконання циклу повинна становити 1 с для ввімкнення 

та 9 с для вимкнення, за винятком перших 1000 циклів випробування ланцюга 

контрольного навантаження. Частота виконання перших 1000 циклів 

випробування ланцюга контрольного навантаження повинна складати 1 цикл за 

секунду, за винятком перших 10- 12 циклів, які виконують з максимально 

можливою швидкістю. 
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Випробування на довговічність не потрібно проводити на 

напівпровідникових приладах загального призначення і на напівпровідникових 

приладах, призначених для опору току. 

Таблиця 63 – Значення ланцюга, який випробовують на довговічність 

Функціональне 
призначення 

Струм Напруга Коефіцієнт 
потужності 

ЗС загальне призначення Номінальне значення Номінальна від 0,75 до 0,80 
ПС загальне призначення Номінальне значення Номінальна 1,0 

Опір ЗС Номінальне значення Номінальна 1,0 
Опір ПС Номінальне значення Номінальна 1,0 

ЗС контрольне 
навантаження1 

Номінальне значення Номінальна < 0,35 

ПС контрольне 
навантаження1 

Номінальне значення Номінальна 1,0 

 

1 Випробувальний ланцюг ідентичний випробувальному ланцюгу на перевантаження, за винятком того, 
що для напруги використовують номінальне значення. 

 

Критерій приймання/бракування результатів випробувань визначається тим, 

виявлені чи ні в устаткованні після завершення випробування 

електричні/ізоляційні/механічні несправності. 

 

12.3 Випробування на функціонування за одиночної несправності 

  

12.3.1 Функціонування за одиночної несправності – Загальні положення 

Устатковання та схема його ланцюга випробовують для визначення 

несправностей, які можуть становити небезпеку. Ці несправності потрібно 

додавати в той момент часу, коли устатковання працює за найнесприятливіших 

умов нормальної експлуатації. Деякі конкретні види випробувань на одиночну 

несправність встановлені в 12.3.2-12.3.4. 

Устатковання повинно працювати доти, поки ймовірність нових змін, 

спричинених впливом доданої несправності, не стане дуже незначною. Цей 

відрізок часу зазвичай обмежений 1 год. Якщо після закінчення 1 год є ознаки, що 

вказують на небезпеку виникнення пожежі, ураження струмом або заподіяння 

шкоди здоров’ю персоналу, випробування продовжують доти, поки не 
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реалізується одна з перерахованих небезпек, або до максимального відрізку часу, 

що дорівнює 4 год. 

У разі відкритого устатковання для моделювання необхідного корпусу 

можна використовувати сітчасту огорожу дротів розміром, що в 1,5 рази 

перевищує розміри пристрою. Зовнішній корпус або кліть з дротяної сітки (якщо 

є) та все заземлення або незахищені нерухомі металеві частини повинні бути 

підключені через швидкодіючий (без затримки) запобіжник 3 А до полюса 

ланцюга живлення, де існує найменша ймовірність виникнення електричної дуги 

до заземлення. 

Несправності потрібно додавати тільки по одній за раз, в будь-якому 

порядку. Одночасне застосування декількох несправностей не дозволяється. 

Після прикладання кожної несправності не повинно виникати: 

a) полум’я або розплавлення литого матеріалу, а також займання 

бавовняного матеріалу, розміщеного в довільній формі навколо випробуваного 

пристрою; 

b) небезпечної напруги в доступних провідних частинах; 

c) розмикання запобіжником 3 А. 

12.3.2 Функціонування за одиночної несправності – Випробування на 

пошкодження компонентів 

Окремі компоненти, такі як конденсатори, діоди або інші напівпровідникові 

компоненти, піддають короткому замиканню та розмиканню ланцюга. 

Виняток: випробування не потрібно: 

– якщо аналіз ланцюга показує, що можлива наявність короткого замикання 

одного будь-якого компонента не призведе до серйозного перевантаження інших 

компонентів або частин ланцюга; 

– у разі компонентів, пошкодження яких може призвести до підвищеної 

небезпеки виникнення пожежі або ураження струмом та які попередньо були 

перевірені та визнані придатними для застосування. 
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12.3.3 Функціонування за одиночної несправності – Випробування 

захисного імпедансу 

Якщо захисний імпеданс являє собою сукупність компонентів, кожен 

компонент потрібно піддати враженню електричним струмом або розмиканню 

ланцюга залежно від того, що менш сприятливо впливає на пристрій. 

Якщо захисний імпеданс являє собою сукупність основної ізоляції та 

пристрою, що обмежує силу струму або напругу, то і основна ізоляція, і пристрій, 

що обмежує силу струму або напругу, потрібно піддати впливу одиночних 

несправностей, які прикладають по одній. Основну ізоляцію піддають короткому 

замиканню, а пристрій, що обмежує силу струму або напругу, – ураженню 

електричним струмом або розмиканню ланцюга, в залежності від того, що менш 

сприятливо впливає на пристрій. 

12.3.4 Функціонування за одиночної несправності – Випробування 

розділових трансформаторів 

Вторинні обмотки розділових трансформаторів піддають короткому 

замиканню по одному за раз. 

Під час цього випробування підключають імпеданси, що обмежують силу 

струму, або пристрої захисту від струмів перевантаження, які безпосередньо 

підключені до будь-якої вторинної обмотки. 

 

12.4 Випробування ланцюгів обмеженої потужності 

 

Відповідність перевіряють вимірюванням вихідної напруги, максимального 

вихідного струму та максимально можливої вихідної потужності за таких умов: 

a) вихідну напругу вимірюють під час функціонування без навантаження; 

b) вихідний струм і наявну потужність вимірюють після 60 с 

функціонування, при цьому всі пристрої захисту від надструмів піддають 

короткому замиканню з резистивним навантаженням (в тому числі коротким 

замиканням), що дозволяє отримати максимальне значення сили струму і 

відповідно потужності. 
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13 СТАНДАРТНІ ВИПРОБУВАННЯ З БЕЗПЕКИ 

 

13.1 Випробування на електричну міцність діелектрика 

 

Безпечність ізоляції та/або бар’єрів визначають відповідно до вимог розділу 

11. Якість виготовленої ізоляції та/або бар’єрів також випробовують одним з 

таких методів: 

а) стандартні випробування електричної міцності діелектрика виробу 

відповідно до 13.2. 

У разі, якщо обрано цей метод, випробування згідно з 13.2 виконують тільки 

на тому устаткованні, в якому є доступні для оператора струмопровідні частини. 

Ці випробування виконують на повністю зібраних блоках або устаткованні 

в тому разі, якщо немає можливості підтвердити, що продукція, яку виготовляють 

в наступних циклах виробництва, не впливатиме на дійсність результатів цих 

випробувань; 

b) підтвердження, що всі компоненти ізоляції, використовувані у 

виробництві блоків або устатковання, випробувані на електричну міцність 

діелектрика в обсязі 100 % або поставляються як відповідні вимогам 11.12. 

У разі, якщо обрано цей метод, його потрібно застосовувати разом з: 

a) перевірянням виконання вимог на електричну міцність діелектрика згідно 

з 11.2.2 проведенням випробувань типу; 

b) перевірянням відповідності продукції вимогам 11.4 на довжину шляхів 

витоку та зазорів на стадії проектування; 

c) процесами автоматизованого збирання та виробництва, заснованими на 

управлінні якістю, які забезпечують відповідність виготовленої продукції. 

 

13.2 Перевіряння відповідності електричної міцності діелектрика 

 

Випробувальну напругу, встановлену в таблиці 64, подають між виводами 

та ланцюгами з небезпечною напругою і всіма доступними провідними 
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частинами, в тому числі виводами, призначеними для підключення до ланцюгів 

іншого устатковання, в якому немає небезпечної напруги, але яке є доступним. 

Потрібно провести одне з випробувань згідно з таблицею 64. 

Таблиця 64 – Стандартне випробування електричної міцності діелектрика5 

Робоча напруга ланцюга1 
ЗС В СКЗ або ПС В 

Випробувальні напруги за 0-2000 м, В 

Подвійна/посилена ізоляція 
Імпульсне, 

амплітуда 1,2/50 
мкс2 

ЗС 
протягом 2 с 

ПС 
протягом 2 с 

Ue ≤ 30 
Випробування 
непотрібне 

Випробування 
непотрібне 

Випробування 
непотрібне 

30 < Ue ≤ 503 500 350 500 
50 < Ue ≤ 1004 800 490 700 
100 < Ue ≤ 150 1500 820 1150 
150 < Ue ≤ 300 2500 1350 1900 
300 < Ue ≤ 600 4000 2200 3100 
600 < Ue ≤ 1000 6000 3200 4600 

 
1  Робоча напруга у всіх тих виходах пристрою або ланцюга, які доступні для оператора. 
2  Три позитивні та три негативні імпульси з інтервалом, щонайменше, 1 с між кожним імпульсом. 
3 Для продукції з ПС цей діапазон закінчується за 60 В. 
4 Для продукції з ПС цей діапазон починається за 60 В. 
5 Для ланцюгів/приладів з ННВБ/ННВЗ випробування не проводять. 
 

13.3 Випробування захисного заземлення 

 

Між інтерфейсом/портом захисного заземлення та всіма доступними для 

оператора металевими частинами, що підлягають заземленню, проводять просте 

випробування електричної провідності. Випробування виконують для всіх блоків, 

що мають номінальну напругу, що перевищує ННВБ/ННВЗ. 

Опір не повинен перевищувати 0,1 Ом. 

 

14 ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ, ЯКУ НАДАЄ ВИРОБНИК 

 

Специфікації виробника повинні містити щонайменше таку інформацію: 

– вимоги щодо захисного заземлення та рекомендації щодо захисту 

персоналу від ураження електричним струмом; 
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– вимоги щодо технічного обслуговування захисних пристроїв, таких, як 

ланцюг захисного заземлення, пристрої захисту від надструмів і батареї, які 

використовуються для резервних запам’ятовуючих пристроїв тощо; 

– якщо система ПЛК представлена як «відкрите устатковання», потрібен 

відповідний корпус для забезпечення необхідного рівня безпеки і захисту 

навколишнього середовища та керівництво з установлення, позиціонування і/або 

внутрішніх бар’єрів або екранів, якщо це необхідно для забезпечення безпеки; 

– інструкції щодо профілактичних дій, якщо демонтаж будь-якого модуля 

під час експлуатації устатковання може вплинути на безпеку в частині 

підвищення небезпеки ураження струмом, виникнення пожежі та електричних 

несправностей; 

– декларація області передбачуваного використання системи ПЛК з 

урахуванням категорії перенапруги згідно 3.45; 

– потенціали ізоляції між каналом й іншими ланцюгами (в тому числі 

заземлення) та між каналами за нормальної експлуатації. 

Обов’язкову інформацію можна надавати не тільки на паперовому, а й на 

іншому носії. 

 

14.1 Інформація щодо перевіряння корпусів відкритого устатковання 

(розсіювання потужності) 

 

Документація виробника повинна містити інформацію, що дозволяє оцінити 

розсіювання потужності кожної конфігурації ПЛК, блоку та модуля, і інформацію 

щодо мінімальної відстані, необхідної для забезпечення адекватного охолодження 

за нормальної експлуатації. 

 

14.2 Інформація про підключення механічних виводів 

 

Виробник повинен надати наступну інформацію за допомогою документації 

необхідного виду та/або марковання: 
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– тип, площа поперечного перерізу та матеріал проводів, які можна 

підключити до системи ПЛК; 

– рекомендації щодо використання екранованих кабелів і порядок їх 

підключення та заземлення. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

СХЕМА АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ ПЛК 

На рисунку А.1 показано апаратні засоби системи ПЛК згідно з IEC 61131-1 

та IEC 61131-2. 

 

Рисунок А.1 – Система програмовного контролера (система ПЛК) 

Існують спеціальні вимоги до переносних та ручних периферійних 

пристроїв, вони повинні мати відмінності від стаціонарних периферійних 

пристроїв (4.2.3). 
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пристрій 

Станції 
віддаленого 
вводу/виводу 

Стаціонарні 
периферійні 
пристрої 

Нестаціонарні периферійні 
пристрої 

Непідключувані в 
режимі онлайн 

Підключувані в 
режимі онлайн 

Нетранспортовані 

Транспортовані 

Ручні 

Периферійні прилади 

Нестаціонарне устатковання Стаціонарне устатковання 

Система програмовного контролера (система ПЛК) 

Програмовний контролер 

IEC 1246/07 

ГПП СВВВ 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ФОРМУЛИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТНИХ РОБОЧИХ ДІАПАЗОНІВ 

ЦИФРОВИХ ВХОДІВ 

Рівняння, наведені нижче, використано для отримання значень, 

встановлених в таблиці 8 цього стандарту (з деякими винятками, які пояснено в 

примітках). 

Формули для ПС Формули для ЗС  

UH max = 1,25 Ue UH max ≈ 1,1 Ue  

UH min ≈ 0,8 Ue – Ud – 1B UH min ≈ 0,85 Ue – Ud – 1B (1), (2) 

UT max = UH min UT max = UH min  

UL max = UH min для I ≤ IT min UL max = UH min для I ≤ IT min  

UT min ≈ 0,2 Ue UT min ≈ 0,2 Ue (1) 

UL max = UT min для I ≤ IT min UL max = UT min для I > IT min  

UL min = -3 B (ПС 24 В)  UL min = 0  

UL min = -6 B (ПС 48 В)   

IL min = НВ (Не визначено) IL min = 0  

Входи типу 1 Входи типу 1  

IH max = IT max = IL max = 15 мА IH max = IT max = IL max = 15 мА  

IH min ≈ IT min + 1 мА IH min ≈ IT min + 1 мА (Ue ≤ 120 В 

СКЗ) або 

 

 IH min ≈ IT min + 2 мА (Ue > 120 В 

СКЗ) 

 

IT min ≈ UH max/Z IT min ≈ UH max/Z (5) 

Ud = 3 В (Таблиця 10) Ud = 5 В (Таблиця 9) (3) 

Входи типу 2 Входи типу 2  

IH max = IT max = IL max = 30 мА IH max = IT max = IL max = 30 мА  

IH min ≈ Im + 1 мА = 6 мА IH min ≈ Im + 1 мА = 6 мА  
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IT min ≈ Ir = 1,5 мА IT min ≈ Ir = 3 мА (4) 

Ud = ПС 8 В Ud = ЗС 10 В СКЗ (4) 

Входи типу 3 Входи типу 3  

IH max = IT max = IL max = 15 мА IH max = IT max = IL max = 15 мА  

UH max/Z ≤ IH min ≤ Im = 5 мА IH min ≈ Im = 5 мА  

IT min ≈ Ir = 1,5 мА IT min ≈ Ir = 3 мА (4) 

Ud = ПС 8 В Ud = ЗС 10 В СКЗ (4) 

1)  У разі всіх входів 100/110/120 В ЗС СКЗ і для всіх 200/220/230/240 В ЗС СКЗ 
як Ue вибирають 100 В СКЗ і відповідно 200 В СКЗ напруги, для того, щоб 
забезпечити сумісність окремих модулів з різними напругами живлення. 

2)  Для сполучних дротів приймають падіння напруги 1 В (ЗС або ПС). 

3)  Максимальні значення падіння напруги Ud цифрових виходів для ПС і ЗС. 

4)  Ці значення Ir, Ud і Im відповідають значенням, взятим з IEC 60947-5-2. 

5)  Z = контактний опір реле в найгіршому практичному випадку, імпеданс 

розімкнутого контакту = 100 кОм. 
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ДОДАТОК С 

(обов’язковий) 

ВИПРОБУВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ 

 

С.1 Шарнірний випробувальний палець 

 

Рисунок С.1 – Шарнірний випробувальний палець 

 

Допуски на розміри без встановленого допуску: 

– для кутових вимірювань: +0′, –10′; 

– для лінійних вимірювань: до 25 мм, +0, –0,05 мм; 

– для лінійних вимірювань: понад 25 мм: ± 0,2 мм. 

Палець, повинен бути виготовлений з термообробленої сталі та 

відповідного ізоляційного матеріалу. 

Обидва шарніра пальця можуть мати вигин на кут 90 ° +10°, –0°, але тільки 

в одному тому самому напрямку. 

 

Циліндр 

Ручка 
Стопорна 
підкладка 

Ізолювальний 
матеріал 

Циліндр 

Секції 

IEC 1247/07 

Розміри у міліметрах 
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С.2 Випробувальні штифти 

 

Рисунок С.2 – Випробувальний штифт 15 мм × 3 мм 

 

Рисунок С.3 – Випробувальний штифт 100 мм × 4 мм 

IEC 1248/07 

Розміри у міліметрах 
IEC 1248/07 

IEC 1249/07 

Розміри у міліметрах 
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Рисунок С.4 – Випробувальний штифт 100 мм × 3 мм 

 

IEC 1250/07 

Розміри у міліметрах 
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ДОДАТОК D 

(довідковий) 

ЗОНА С – РІВНІ СТІЙКОСТІ ЕМС 

У разі, коли зустрічаються більш високі рівні завад, ніж ті, що відповідають 

зоні В, можна використовувати подані нижче рівні стійкості, придатні для зони С. 

Таблиця D.1 – Випробування портів корпусу зони С 

Фізичне 
явище 

Посилання 
на стандарт 

Випробування 
Рівень 

випробуван
ня 

Випробув
альна 

установка 
Виноска 

Критерії 
оцінювання 
результатів 
випробуван

ня 
Електростати
чний розряд 

IEC 61000-
6-2 

Контактний розряд ± 4 кВ Таблиця 
38 

1 В 
Повітряний розряд ± 8 кВ 

Радіочастота 
Електромагні

тне поле 
Амплітудна 
модуляція 

IEC 61000-
6-2 

Амплітудна 
модуляція 
80 % 1 кГц 
синусоїдальн
ої форми 

2,0-2,7 
ГГц 

1 В/м 

Таблиця 
39 

4 А 
1,4-2,0 
ГГц 

3 В/м 

80-
1000 
МГц 

10 В/м 

Магнітні 
поля 

промислової 
частоти 

IEC 61000-
6-2 

60 Гц 30 А/м 
Таблиця 

40 
2, 3 А 

50 Гц 30 А/м 

1 ЕСР випробування повинні пройти: 
a) пристрої, доступні для оператора (наприклад, ІУК, ІЗПН і ВС); 
b) порти корпусу; 
c) частини обладнання, доступні для технічного обслуговування (наприклад, перемикачі, 

клавіатура, захисне/функціональне заземлення, кожух модуля, порти передачі даних зі 
з’єднувачами на місці та металевими з’єднувачами), не захищені від випадкового контакту. 

Випробування на стійкість до електростатичного розряду не застосовне до портів передавання 
даних без з’єднувачів на місці, до портів входів-виходів і до портів живлення. 
2  Це випробування призначене для перевіряння чутливості устатковання до магнітних полів, 

джерелом яких зазвичай є заводська підлога. Випробування застосовне тільки до устатковання, 
що містить пристрої, чутливі до магнітних полів, такі як пристрої на ефекті Холла, дисплеї на 
ЕПТ, дисководи, магнітні запам’ятовуючі пристрої та інше аналогічне устатковання. Основний 
ПЛК зазвичай не містить такі пристрої; проте їх можуть містити інші пристрої, такі як ЛМІ. Це 
випробування не призначене для моделювання високоінтенсивних магнітних полів, наприклад, 
тих, які пов’язані з процесами зварювання та індукційного нагрівання. Цю вимогу може бути 
задоволено випробуванням чутливого пристрою на пристрої виробника. 

3  У діапазоні до 3 А/м не повинно бути ніяких відхилень. В діапазоні понад 3 А/м виробник 
повинен встановити допустиме відхилення для інтерфейсів дисплея на ЕПТ. 

4  Цей рівень не репрезентує поле, випромінюване приймачем-передавачем у безпосередній 
близькості від системи ПЛК. 
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Таблиця D.2 – Випробування на стійкість до кондуктивних завад зони С 

 

Фізичне явище 
Швидка 
імпульсна 
завада 

Мікросекундна 
імпульсна 

завада великої 
енергії 

Радіочастотні 
завади 

Загасальна 
коливальна 

хвиля 

Посилання на 
стандарт 

IEC 61000-6-
2 

IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-2 
IEC 61000-6-

18 
Випробувальний 

стенд 
Таблиця 41 Таблиця 42 Таблиця 43 Таблиця 44 

Критерії 
оцінювання якості 
функціонування 

В В А В 

Інтерфейс/порт 
Рисунок 2 

(позначення) 

Спеціальний 
інтерфейс/порт 

Рівень 
випробувань 

Рівень 
випробувань 

Рівень 
випробувань 

Рівень 
випробувань 

Передавання 
даних (Al та Ar 

для стійок 
входів/виходів; 
Be, Bi та E для 
периферійних 
пристроїв) 

Передавання 
даних 

– – –  

Заекранований 
кабель 

1 кВ4 2 кВ СМ2 10 В4 0,5 кВ СМ 

 – – –  

Незаекранований 
кабель 

1 кВ4 2 кВ СМ2 10 В4 
Випробування 
не виконують 

– – – – 

Цифрові та 
аналогові 

входи/виходи 
(C і D) 

Вхід/вихід ЗС 
(незаекранований) 

2 кВ4 
2 кВ СМ2 

1 кВ DМ2 
10 В4 

2,5 кВ СМ 

1 кВ DМ 
Аналоговий 
вхід/вихід ПС 

(незаекранований) 
2 кВ4 1 кВ СМ2 10 В4 

1 кВ СМ 

0,5 кВ DМ 

Всі заекрановані 
лінії (заземлені) 

2 кВ4 2 кВ СМ2 10 В4 
0,5 кВ СМ 

 

Живлення 
устатковання 

(F) 

Живлення ЗС 4 кВ 
4 кВ СМ 
2 кВ DМ 

10 В 
2,5 кВ СМ 

1 кВ DМ 

Живлення ПС 2 кВ1 
1 кВ CМ3 
1 кВ DМ3 

10 В 
2,5 кВ СМ1 

1 кВ DМ1 
Живлення 

входів/виходів 
(J) та вихід 
допоміжного 
джерела 

живлення (К) 

Вхід/вихід ЗС та 
допоміжне 
джерело ЗС 

4 кВ4 
4 кВ СМ2 
2 кВ DМ2 

10 В 
2,5 кВ СМ 

1 кВ DМ 

Вхід/вихід ПС та 
допоміжне 
джерело ПС 

2 кВ1, 4 
1 кВ СМ2 
1 кВ DМ2 

10 В 
2,5 кВ СМ1 

1 кВ DМ1 

1  Не застосовні до портів входів, призначених для підключення до акумуляторної батареї або 
до акумуляторної батареї, яку потрібно вилучати або від’єднувати від обладнання для 
перезаряджання. Порти входів, призначені для використання з адаптером ЗС і ПС, 
випробовують на вході ЗС адаптера джерела живлення ЗС і ПС, встановленого виробником, 
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або (якщо такий не встановлено), використовуючи типовий блок живлення ЗС і ПС. Для 
портів входів і виходів, призначених для стаціонарного з’єднання з кабелями довжиною ≤ 
3 м, випробування не проводять. 

2  Для портів з необхідною довжиною кабелів ≤ 30 м випробування не проводять. 
3 Не застосовні до портів входів, призначених для підключення до акумуляторної батареї або до 

акумуляторної батареї, яку потрібно вилучати або від’єднувати від обладнання для 
перезаряджання. Порти входів, призначені для використання з адаптером ЗС і ПС, 
випробовують на вході ЗС адаптера джерела живлення ЗС і ПС, встановленого виробником, 
або (якщо такий не встановлено), використовуючи типовий блок живлення ЗС і ПС. Для 
портів входів і виходів, не призначених для підключення до розподільчої мережі ЗС та не 
призначених для стаціонарного з’єднання з кабелями довжиною ≤ 30 м, випробування не 
проводять. 

4  Для портів з необхідною довжиною кабелів ≤ 3 м випробування не проводять. 

 

Виконання вимог цього підрозділу перевіряють відповідно до 9.5, 9.6, 9.7, 

9.8, 9.9, 9.10 та 9.11. 
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ДОДАТОК Е 

(довідковий) 

ПРИКЛАД З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПЕРЕНАПРУГОЮ 

 

На рисунку Е.1 показано, які вимоги застосовують до кожної частини 

джерела живлення стандартної конструкції. У цьому прикладі розглянуто таку 

ситуацію: категорія перенапруги II, ступінь забруднення 2, група матеріалів II, 

відсутність захисту від перенапруги, номінальний струм 8 А, все значення 

інтерпольовано для напруги 230 В СКЗ, якщо не вказано інше. 

 

Рисунок Е.1 – Довжина шляху витоку для ланцюгів, в яких створюються 

повторювані пікові напруги 

Зона 1: на виводах для зовнішніх дротових з’єднань значення, що дорівнює 

1,6 мм, згідно з таблицею 51, є домінантним стосовно довжини шляху витоку, що 

дорівнює 1,64 мм згідно з таблицею 54. Отже, потрібно дотримуватися зазору та 

довжину шляху витоку щонайменше 1,6 мм. На ділянці, що перебуває над 

виводами для зовнішніх дротових з’єднань, основні зазори повинні дорівнювати 

 
Вхід 

електроживлення 
120/230 В ЗС 
СКЗ 50/60 Гц 

Режим перемикання 
Джерело живлення 

Повторювана пікова напруга 
1,6 кВ 

Робоча напруга (Ue), 450 В 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 

Вихід ПС 
ННВБ 

Повторювана пікова напруга 

Повторювана пікова напруга 

Робоча напруга (Ue) 

Робоча напруга (Ue) 

t 

1,6 кВ 

-1,6 кВ 

450 В 

-450 В 

0  

IEC 1251/07 



ДСТУ EN 61131-2:20__ 

168 

або перевищувати 1,50 мм згідно з таблицею 49, а довжина шляху витоку повинна 

дорівнювати або перевищувати 1,64 мм згідно з таблицею 54. 

Зона 2: на друкованій платі потрібно дотримуватися мінімального 

основного зазору 2,25 мм згідно з таблицею 49 в разі робочої напруги 450 В і 

довжини шляху витоку 2,85 мм згідно з таблицею 56 внаслідок повторюваної 

пікової напруги 1600 В. 

На межі між ізоляцією та ННВБ-ланцюгом, зазор, що дорівнює 2,3 мм 

згідно з таблицею 50, є домінантним для довжини шляху витоку 1,73 мм, 

розрахованої множенням інтерпольованого значення 0,87 з таблиці 55 на 

коефіцієнт 2 відповідно до 11.4.4 у разі подвійної ізоляції. Отже, потрібно 

дотримуватися мінімального зазору та шляху витоку 2,3 мм. 

Зона 3: у разі ННВБ-ланцюгів повторюваних пікових напруг немає, тому 

застосовують тільки загальні вимоги щодо безпеки. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

І/АБО МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, 

ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

ДСТУ IEC 60060-1:2010 Методи випробовування високою напругою. 

Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування (IEC 60060-

1:1989, IDT) 

ДСТУ IEC 60068-2-1:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. 

Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод (IEC 60068-2-1:2007, IDT) 

ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. 

Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло (IEC 60068-2-2:2007, 

IDT) 

ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) Випробування на вплив 

зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація 

(синусоїдальна)  

ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT) Випробування на 

вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна 

температури 

ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT) Випробування на 

вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та 

настанови: Удар 

ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) Випробування на 

вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: 

Вологе тепло, циклічне (12ч + 12ч цикл) 

ДСТУ IEC 60068-2-31:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. 

Частина 2-31. Випробування. Випробування Ес: Удари під час грубого 

поводження зі зразками метало-оксидів (IEC 60068-2-31:2008, IDT) 
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ДСТУ IEC 60417:2015 (IEC 60417:2002, IDT) Позначення графічні для 

апаратури 

ДСТУ IЕС 60664-1:2013 Узгодження ізоляції для метало-оксидних 

низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (IЕС 

60664-1:2007, IDT) 

ДСТУ EN 60664-1:2015 (EN 60664-1:2007, IDT) Узгодження ізоляції для 

метало-оксидних низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та 

випробування 

ДСТУ EN 60664-3:2014 Узгодження ізоляції метало-оксидних 

низьковольтних систем. Частина 3. Використання покриття, герметизації або 

лиття для захисту від забруднення.(EN 60664-3:2003 EN 60664-3:2003/A1:2010, 

IDT) 

ДСТУ IEC 60695-2-11:2009 Випробування на пожежну небезпеку 

електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування 

розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість (IEC 

60695-2-11:2000, IDT) 

ДСТУ EN 60695-11-10:2014 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 

11-10. Випробування полум’ям. Методи випробувань горизонтальним та 

вертикальним полум’ям 50 Вт (EN 60695-11-10:2013, IDT) 

ДСТУ IEC 60947-5-1:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. 

Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. 

Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (IEC 60947-5-1:2003, IDT) 

ДСТУ IEC 60947-5-2:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. 

Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні 

давачі (IEC 60947-5-2:2007, IDT) 

ДСТУ IEC 60947-7-1:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. 

Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемні колодки для мідних провідників (IEC 

60947-1:2004, IDT) 
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ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. 

Частина 1. Загальні вимоги (EN 60950-1:2006; А11:2009; А1:2010; А12:2011; 

АС:2011; А2:2013, IDT) 

ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

електростатичних розрядів 

ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

метало-оксидних електромагнітних полів випромінення (IEC 61000-4-3:2006, IDT) 

ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4-. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

швидких перехідних процесів пакетів імпульсів 

ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

сплесків напруги та струму (IEC 61000-4-5:2005, IDT) 

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями 

ДСТУ EN 61000-4-8:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

магнітних полів частоти мережі (EN 61000-4-8:2010, IDT) 

ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги 

ДСТУ IEC 61000-4-18:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-18. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

повторюваних загасних коливань (IEC 61000-4-18:2011, IDT) 

ДСТУ IEC 61000-4-29:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-29. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 
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провалів, короткочасних переривань та змінень напруги на вхідному порту мережі 

електроживлення постійного струму (IEC 61000-4-29:2000, IDT) 

ДСТУ IEC 61000-6-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові 

стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищі 

та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням 

ДСТУ IEC 61000-6-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові 

стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (IEC 

61000-6-2:2005, IDT)  

ДСТУ IEC 61000-6-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові 

стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (IEC 61000-6-4:2006, IDT) 

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-

вимірювального та лабораторного електричного метало-оксиду. Частина 1. 

Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT) 

ДСТУ IEC 61131-1:2005 Контролери програмовні – Частина 1: Загальні 

відомості (IEC 61131-1:2003, IDT) 

ДСТУ-ЗТ IEC/TR 61131-4:2010 Контролери програмовні. Частина 4. 

Настанови для користувача (IEC/TR 61131-4:2004, IDT) 

ДСТУ CISPR 14-1:2004 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових 

електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. 

Емісія завад (CISPR 14-1:2000, IDT) 

ДСТУ IEC 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. 

Загальні аспекти щодо установок та обладнання (IEC 61140:2001, IDТ) 
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ДОДАТОК НБ 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР 

 

Україномовна
абревіатура 

Україномовне 
розшифрування 

Англомовна
абревіатура 

Англомовне 
розшифрування 

ЕМС Електромагнітна 
сумісність 

EMC Electromagnetic 
compatibility 

ПС Постійний струм DC Direct current 
ПЛК Програмовні логічні 

контролери 
PLCs Programmable logic 

controllers 
ІЗПН Інструментальні засоби 

програмування і 
налагодження 

PADTs Programming and 
debugging tools 

ЛМІ Людино-машинні 
інтерфейси 

HMIs human-machine 
interfaces 

ПрС Продуктивні системи PS Productive systems 
ВУ Випробуване 

устатковання 
EUT Equipment under test 

СВВВ Станція віддаленого 
вводу/виводу 

RIOS Rimote Input/Output 
Stations 

ПППФ Процедури перевіряння 
правильності 

функціонування 

PFVPs Proper functioning 
verification procedures 

ПСП Показник стійкості до 
пробою 

CTI Comparative tracking 
index 

МПП Мікропроцесорний 
пристрій 

MPU Microprocessor unit 

ІУК Інтерфейс управління 
концентратором 

HMI Hub Management 
Interface 

ВС Випробувальний стенд TE Test equipment 
ННВЗ-ланцюг Наднизьковольтний 

захисний ланцюг 
PELV circuit Protective extra low-

voltage circuit 
ННВБ ланцюг Наднизьковольтний 

безпечний ланцюг 
SELV circuit Safety extra-low 

voltage circuit 
ЕПТ Електронно-променева 

трубка 
CRT Cathode-ray tube 

КМОН Комплементарний 
метало-оксидний 
напівпровідник 

CMOS Complementary metal-
oxide semiconductor 

ЗС Змінний струм AC Alternating current 
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СКЗ Середньоквадратичне 
значення 

r.m.s. Root-mean-square 

ТТЛ схема Транзисторно-
транзисторна логічна 

схема 

TTL circuit Transistor-transistor 
logic circuit 

РЄ ланцюг Резистивно-ємнісний 
ланцюг 

RC network Resistance-capacitance 
network 

РТП Резистивні термочутливі 
пристрої 

RTDs Resistive temperature 
devices 

ГПП Головний процесорний 
пристрій 

MPU Main processing unit 

РЗ Радіозавади RFI Radio frequency 
interference 

МНЗ Межа напруги 
зупинювання  

SDL Voltage shut-down 
limit 

СЧМВ Середній час між 
відмовами 

MTBF Mean time between 
failures 

НЗР Найменший значущий 
розряд 

LSB Least significant bit 

ДДК Двійково-десятковий код BCD Binary-coded decimal 
КОСС Коефіцієнт ослаблення 

синфазного сигналу 
CMRR Common-mode 

rejection ratio 
НСС Напруга синфазного 

сигналу 
CMV Common-mode voltage 

РЄ Резистентно-ємкісний RC Resistance-capacitance 
ВООМ Варистори на основі 

окису металу 
MOV Metal Oxide Varistor 

ЦПП Центральний 
процесорний пристрій 

CPU Central processing unit 

ЕСР Електростатичний розряд ESD Electrostatic Discharge 
МСЕ Міжнародний союз 

електрозв’язку 
ITU International 

Telecommunications 
Union 

ЕМЗ Електромагнітні завади EMI Electromagnetic 
interference 

МДК Мережа доставки 
контенту 

CDN Content Delivery 
Network 

ПСП Показник стійкості до 
пробою 

CTI Comparative tracking 
index 
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УКНД  25.040.40; 35.240.50 

 

Ключові слова: випробування типу, відкрите устатковання, виробниче 

середовище, закрите устатковання, контролери програмовні, периферійні 

пристрої. 
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