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k)   zavedení definice nových používaných pojmů;



l)    byla doplněna nová pravidla a modifikována stávající pravidla;

m)  poznámky týkající se pravidel jsou převedeny na normativní text jako „Komentář k pravidlu
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http://www.iec.ch/members
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V tomto dokumentu se kurziva používá takto:

·       pojmy definované v kapitole 3 (platí pouze pro text kapitoly 3);

·       v popisu modelu EXPRESS, názvech entit a identifikátorech atributů;

·       komentování příběhu z hlediska strukturování a referenčního označení v kapitole B.2.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch)v údajích o tomto dokumentu.
K tomuto datu bude dokument buď

·       znovu potvrzen,

·       zrušen,

·       nahrazen revidovaným vydáním, nebo

·       změněn.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění
jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.8, 3.10, 8.2 a kapitole 10 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus
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Evropská předmluva
Text dokumentu 3/1541/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 81346-1, který vypracovala technická komise
IEC/TC 3
Dokumentace, grafické značky a prezentace technických informací, byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 81346-1:2022.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2023-02-04
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2025-05-04
Tento dokument nahrazuje EN 81346-1:2009 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách
CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 81346-1:2022 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tento dokument stanovuje další vývoj dřívějších a zrušených norem pro označení položek. Poskytuje
základy pro vytváření modelů zařízení, strojů, budov, infrastruktury atd.

Tento dokument specifikuje:

·       zásady strukturování předmětů včetně souvisících informací;

·       pravidla pro vytváření referenčních označení na základě výsledné struktury.

Použitím principů strukturování lze efektivně zpracovat i velmi velké soubory informací popisujících
složitý systém. V příloze B příběh životního cyklu předmětu ukazuje, jak různé struktury a aspekty
souvisejí se soubory informací.

Zásady strukturování a pravidla pro referenční označení:

·       jsou použitelné pro předměty fyzického i nefyzického charakteru;

·       poskytují systém, který je snadno ovladatelný a snadno se udržuje;

·       poskytují vynikající přehled o technickém systému, protože složené struktury jsou snadno
sestavitelné a srozumitelné;

·       podporují alternativní návrhové a inženýrské procesy v životním cyklu předmětu, protože jsou
založeny na postupně stanovených výsledcích tohoto procesu, a nikoli na tom, jak je prováděn
samotný inženýrský proces;

·       přijetím více než jednoho aspektu umožňují, aby bylo možné použít více než jeden kódovací
princip;

·       umožňují, aby se zacházelo se „starými strukturami“ společně s „novými strukturami“ pomocí
více jednoznačných identifikátorů;

·       podporují individuální správu umožňující stanovení referenčních označení a následnou
integraci modulů do větších konstruktů;

·       podporují zavádění opakovaně použitelných modulů, a to buď jako funkční specifikace, nebo jako
fyzické výstupy;

POZNÁMKA Koncept opakovaně použitelných modulů zahrnuje například pro výrobce: zavedení
modulů nezávislých na smlouvě a pro provozovatele složitých sestav: popis požadavků z hlediska
modulů nezávislých na dodavateli.

·       podporují souběžnou práci a umožňují různým partnerům v rámci projektu přidávat a/nebo
odebírat data do strukturovaného výsledku projektu v jeho průběhu; a

·       berou v úvahu čas v rámci životního cyklu jako důležitý faktor pro aplikaci různých struktur
založených na různých pohledech na uvažovaný technický systém.

Pravidla pro strukturování informací a pro sestavení referenčních označení tvoří základ pro vytvoření
systému referenčních označení (RDS = Reference designation system) v souladu se souborem
mezinárodních norem 81346. Tyto systémy se používají pro strukturování a označování předmětů na



základě potřeb organizace, která je používá.

Výše uvedená pravidla jsou založena na základních myšlenkách uvedených v příloze M, které byly
definovány pro vypracování dokumentu předcházejícího tomuto dokumentu.

Příloha A poskytuje informační model rámce popsaného v tomto dokumentu a v IEC 81346-2. Příloha
A obsahuje rovněž prvky souvisící s jinými publikacemi, u nichž se uvažuje o použití referenčního
označení v souladu s mezinárodní normou 81346.

Obrázek 1 poskytuje přehled mezinárodních norem poskytujících jednotný systém pro označování,
dokumentaci a prezentaci informací. Příloha A poskytuje více informací o vztazích mezi souborem
mezinárodních norem 81346 a jinými publikacemi, které používají referenční označení.



Obrázek 1 – Mezinárodní normy poskytující ucelený systém pro označování,
dokumentaci a prezentaci informací

Tento dokument popisuje základní pravidla a metody pro strukturování informací a pro definici
referenčního označení předmětů v budovách, infrastruktuře, průmyslových systémech, instalacích
a zařízeních a průmyslových výrob-
cích. Tato pravidla tvoří základ pro vytvoření specifických systémů referenčního označení (RDS) pro
použití v průmyslových odvětvích, podnicích, projektech nebo jiných organizačních kontextech.

IEC 81346-2 zavádí třídicí schémata s definovanými třídami předmětů a jejich přidruženými
písmennými kódy. Norma je primárně určena pro referenční označení a pro označení generických
typů. Třídy lze také použít pro jiné účely, například výrobci mohou ukázat možné vícenásobné použití
produktu. Tímto způsobem může klasifikace zlepšit vyhledávání.

Tento dokument použitý v kombinaci s IEC 81346-2 definuje základní rámec pro referenční označení,
který je nezávislý na kontextu, ve kterém jsou referenční označení používána. To platí pro předměty
ve všech technických oborech a ve všech průmyslových odvětvích a je použitelné po celý životní
cyklus předmětů.

Soubor mezinárodních norem 81346 navíc obsahuje části, které definují rámce oborově specifických
referenčních označení, které přizpůsobují základní rámec referenčního označení tohoto dokumentu
a IEC 81346-2 potřebám konkrétních oborů. Požadavky na vývoj oborových částí souboru
mezinárodních norem 81346 jsou uvedeny v příloze J.



1 Rozsah platnosti
Tato část mezinárodní normy 81346, publikovaná společně IEC a ISO, stanovuje obecné zásady
strukturování systémů včetně strukturování informací o systémech.

Na základě těchto zásad jsou dána pravidla a návody na formulaci jednoznačných referenčních
označení předmětů v libovolném systému.

Referenční označení identifikuje předměty s cílem vytvoření a obnovení informace o předmětu a jeho
příslušného komponentu při jeho realizaci.

Referenční označení uvedené na komponentu je klíčem k vyhledání informace o předmětu v různých
druzích dokumentů.

Zásady jsou obecné a jsou aplikovatelné na všechna technická odvětví (například: strojírenství,
elektrotechnika, stavebnictví, procesní inženýrství). Mohou být použity pro systémy založené na
různých technologiích nebo pro systémy kombinující několik technologií.

Tento dokument je také horizontální publikací určenou pro použití technickými výbory při přípravě
publikací týkajících se referenčních označení v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


