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Nepájené spoje -
Část 7: Pružinové spoje -
Všeobecné požadavky, zkušební
metody a praktický návod

ČSN
EN 60352-7

35 4061

                                                                                                idt IEC 60352-7:2002

Solderless connections -
Part 7: Spring clamp connections - General requirements, test methods and practical guidance

Connexions sans soudure -
Partie 7: Connexions à ressort - Règles générales, méthodes ďessai et guide pratique

Lötfreie Verbindungen -
Teil 7: Federklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und
Anwendungshinweise

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60352-7:2002 Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky,
zkušební metody a praktický návod, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60352-7:2002, byla
schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60352-7 bez
jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 60352-7:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu,
oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60352-7:2002 Solderless connections - Part 7: Spring clamp connections -
General requirements, test methods and practical guidance, which is the complete and unchanged
adoption of the IEC 60352-7:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the
ČSN EN 60352-7 without any modification. The European Standard EN 60352-7:2002 has the status of
a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute,
Department of Information, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část IEC 60352 se vztahuje na pružinové spoje prováděné s odizolovanými vodiči bez další
přípravy:

–      vodiče s plným jádrem a jmenovitým průměrem od 0,32 mm do 3,7 mm (o průřezu od 0,08 mm2 do
10 mm2),



nebo

–      lanované vodiče o průřezu od 0,08 mm2 do 10 mm2, nebo

–      ohebné vodiče o průřezu od 0,08 mm2 do 10 mm2

v souladu s IEC 60228 nebo IEC 60189-3 pro použití v telekomunikačních zařízeních a elektronických
zařízeních využívajících podobnou technologii.

Informace o materiálech a údaje z průmyslové praxe jsou zahrnuty jako doplněk zkušebních postupů,
aby se dosáhlo elektricky stabilního spojení za předepsaných podmínek vnějšího prostředí.

Cílem je stanovit vhodnost pružinových spojů za specifických mechanických, elektrických a klimatických
podmínek.

Norma obsahuje 3 strany anglického textu evropské normy a 25 stran anglického textu mezinárodní
normy IEC.
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