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International Electrotechnical Vocabulary (IEV) –
Part 845: Lighting

Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) –
Partie 845: Eclairage

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy IEC 60050-845:2020. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard IEC 60050-845:2020. It
has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 50(845) (33 0050) z května 1996.

Anotace obsahu

Norma IEC 60050-845:2020 uvádí obecnou terminologii používanou v osvětlení, jakož i obecné
termíny týkající se konkrétních aplikací a souvisejících technologií. Toto druhé vydání reviduje
a doplňuje vydání předchozí. Má status horizontální publikace v souladu s pokynem IEC 108:2006.
Tato terminologie je v souladu s terminologií zpracovanou v ostatních specializovaných částech IEV.

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané v roce 1987 společně s IEC
60050-845:1987/AMD1:2016, IEC 60050-845:1987/AMD2:2019 a IEC 60050-845:1987/AMD3:2020.
Toto vydání je jeho technickou revizí, včetně přidání nových hesel a nového oddílu 32: Zobrazování
a vypuštění zastaralých hesel. Má status horizontální publikace v souladu s pokynem IEC 108.

Vysvětlivky k textu této normy

Preferovaný termín je termín, který stojí na začátku terminologického hesla v daném jazyce; za ním
mohou následovat synonyma. Je vytištěn tučným písmem.



Synonyma jsou vytištěna na stejných řádcích za preferovaným termínem; jsou rovněž vytištěna
tučným písmem, vyjma nevhodných synonym, která jsou vytištěna na samostatných řádcích
netučným písmem a před nevhodným synonymem je označení „NEVHODNÝ TERMÍN“.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k heslům 845-21-054, 845-21-066, 845-22-026, 845-22-031, 845-22-034, 845-22-040,
845-22-053, 845-22-054, 845-23-083, 845-24-038, 845-27-050, 845-30-060 a 845-32-068 doplněny
národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad hesel slovníku a český
abecední rejstřík.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721, spolupráce: ČNK CIE

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


