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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve směrnici ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je vypracovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy

vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakéhokoliv nebo všech těchto patentových
práv.
ISO 10302-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC 1 Hluk.
Toto první vydání ISO 10302-1 ruší a nahrazuje ISO 10302:1996.
ISO 10302 se skládá z následujících částí se společným obecným názvem Akustika – Měření hluku šířeného
vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí:
Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem
Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

Úvod
Tato část ISO 10302 stanovuje podrobné metody určování a zaznamenávání hluku vyzařovaného
malými ventilačními zařízeními (AMD), používanými především pro chlazení elektronických zařízení
jako jsou systémy informační technologie a telekomunikace.
Poskytuje kompatibilitu s měřeními hluku, který vyzařují tato zařízení. Tato část ISO 10302 používá
deskriptory emise hluku a metody měření akustického výkonu podle ISO 7779. Deskriptorem celkové
emise hluku šířeného vzduchem, zkoušených AMD je hladina akustického výkonu A. Hladina
akustického výkonu v třetinooktávových pásmech je podrobný deskriptor emise hluku. Jako doplnění
hladin akustického výkonu v třetinooktávových pásmech je přípustné poskytovat hladiny akustického
výkonu v oktávových pásmech.
1 Předmět normy
Tato část ISO 10302 stanovuje metody měření hluku šířeného vzduchem, který je vyzařován malými
ventilačními zařízeními (AMD), které jsou používány k chlazení elektronických, elektrických
a mechanických zařízení, kde je předmětem zájmu hladina akustického výkonu AMD.
Příklady těchto AMD zahrnují vrtulové ventilátory, axiální ventilátory do potrubí, lopatkové axiální
ventilátory, odstředivé ventilátory, oběžná kola poháněná motorem a jejich varianty.
Tato část ISO 10302 popisuje zkušební zařízení a metody určování hluku šířeného vzduchem,
vyzařovaného malými AMD, jako funkci objemového průtoku a statického přetlaku ventilátoru
vyvolaného AMD ve zkušebním zařízení. Je určena pro výrobce AMD, pro výrobce používající AMD
k chlazení elektronických zařízení a podobných aplikací a pro zkušební laboratoře. Výrobcům AMD,
výrobcům zařízení a zkušebním laboratořím poskytuje metody k získání srovnatelných výsledků.
Očekává se, že výsledky měření, provedených podle této části ISO 10302, se použijí jako technické
informace a k ověřování charakteristik, a metody lze citovat ve specifikacích nákupů a ve smlouvách
mezi kupujícím a prodávajícím. Základním účelem měření je získání dat pro podporu konstruktérů
elektronických, elektrických nebo mechanických zařízení, která mají jeden nebo více AMD.
Je uvedena metoda založená na experimentálních datech pro výpočty maximálního objemového
průtoku v přetlakovém zařízení odstupňované velikosti, pro které je použitelná tato část ISO 10302.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

