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Mezinárodní normu IEC 60721-2-9 vypracovala technická komise IEC/TC 104: Klasifikace podmínek
prostředí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
104/630/FDIS 104/632/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60721 se společným názvem Klasifikace podmínek prostředí
(Classification of environmental conditions) je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Předmluva

Text dokumentu 104/630/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 60721-2-9, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek, byl předložen k paralelnímu
hlasování
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60721-2-9:2014.

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) 2015-01-10



• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-04-10

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

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60721-2-9:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část normy IEC 60721 je zamýšlena jako součást strategie pro určování popisu prostředí
z naměřených dat získaných na několika místech, když je výrobek buď skladován či přepravován,
nebo používán na místech chráněných nebo nechráněných proti povětrnostním vlivům. Tato
naměřená data jsou obvykle ve formě záznamů zrychlení v závislosti na čase. Tato data dále umožňují
zvolit vhodné stupně přísnosti metod zkoušek rázy a vibracemi uvedených v souboru IEC 60068-2 [1].
Potom se mají použít úrovně prostředí uvedené v IEC 60721-3 [2], které byly aktualizovány na základě
strategie popsané v této normě.

Podrobnější informace lze získat ze specializovaných dokumentů, z nichž některé jsou uvedeny
v bibliografii.

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato část IEC 60721 je zamýšlena k použití při určování strategie dosahování popisu prostředí
z naměřených dat, která se vztahují k životnímu cyklu výrobků.

Jejím cílem je určit základní vlastnosti a veličiny pro charakterizování dat o rázech a vibracích při
skladování, přepravě a používání jako podkladový materiál pro stupně přísnosti, kterým budou
výrobky pravděpodobně vystaveny během těchto etap jejich životního cyklu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


