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Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy IEC 60027-2:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
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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.

