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Národní předmluva
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Změny proti předchozí normě
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Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku
„Informace o cito-
vaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání
této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných
evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61672-2:2013

Mezinárodní normu IEC 61672-2 vypracovala technická komise IEC/TC 29 Elektroakustika ve
spolupráci s Mezi-
národní organizací legální metrologie (OIML).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2003. Toto druhé vydání je jeho technickou
revizí.

Hlavní technické změny vzhledem k předchozímu vydání jsou tyto:

V tomto druhém vydání je shoda s technickými požadavky prokázána pokud:

naměřené odchylky od jmenovitých hodnot nepřekračují příslušné přejímací meze aa.
nejistota měření nepřekračuje odpovídající maximální přípustnou nejistotu, přičemž obě nejistoty jsoub.
určeny pro pravděpodobnost pokrytí 95 %.

Text tohoto druhého vydání se zakládá na textu prvního vydání a na těchto dokumentech: 

FDIS Zpráva o hlasování
29/813/FDIS 29/824/RVD

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

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61672 se společným názvem Elektroakustika – Zvukoměry 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.●

Vypracování normy
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Ref. č. EN 61672-2:2013 E
Předmluva

Text dokumentu 29/813/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61672-2, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 29 Elektroakustika ve spolupráci s Mezinárodní organizací legální metrologie (OIML), byl
předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61672-2:2013.

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) 2014-08-04
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-11-04

Tento dokument nahrazuje EN 61672-2:2003.

Vzhledem k EN 61672-2:2003 zahrnuje EN 61672-2:2013 následující významné technické změny.

V tomto druhém vydání je shoda s technickými požadavky prokázána, pokud

naměřené odchylky od jmenovitých hodnot nepřekračují příslušné přejímací meze aa.
nejistota měření nepřekračuje odpovídající nejvyšší přípustnou nejistotu měření, přičemž obě jsou určenyb.
s pravděpodobností pokrytí 95 %.

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 61672-2:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61672 uvádí podrobnosti ke zkouškám, které jsou nezbytné k ověření shody se všemi
povinnými technickými požadavky uvedenými v IEC 61672-1 pro časově vážící zvukoměry, integrující-
průměrující zvukoměry a integrující zvukoměry. Typové zkoušky se nezbytně vztahují na každý kanál
vícekanálového zvukoměru. Zkoušky a zkušební metody platí pro zvukoměry třídy 1 a třídy 2.
Záměrem je zajistit, aby všechny laboratoře používaly při typových zkouškám slučitelné metody.

POZNÁMKA 1 Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, vztahují se odkazy na IEC 61672-1,
IEC 61672-2 a IEC 61672-3 k druhým vydáním.
POZNÁMKA 2 Postupy typové zkoušky zvukoměrů, navržených pro shodu s technickými požadavky
IEC 61672-1:2002, byly uvedeny v IEC 61672-2:2003.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


