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Evropská předmluva

Text dokumentu 25/635/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60027-2, který vypracovala technická
komise IEC/TC 25 Quantities and Units, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN IEC 60027-2:2019.

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) 2019-11-12
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2022-02-12
Tento dokument nahrazuje EN 60027-2:2007.

Toto vydání zahrnuje významné změny oproti předchozímu vydání:

a)   dřívější články 3.8 a 3.9 jsou zrušeny a nahrazeny IEC 80000-13:2008;

b)   dřívější článek 3.10, nyní 4.8, je revidován v souladu s IEC 60050-192:2015;

c)   dřívější článek 3.11, nyní 4.9, je revidován v souladu s IEC 60050-561:2014;

d)   dřívější článek 3.13, nyní 4.11, je revidován v souladu s ISO 80000-8:2007, IEC 60050-801:1994
a IEC 60050-802:2011;

e)   byly provedeny technické a editoriální změny, zejména v článku 4.1;

f)    tabulky byly zjednodušeny, zejména vynecháním zbytečných sloupců.

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.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60027-2:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Tato Část IEC 60027 platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky pro veličiny
a jednotky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


