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Úvod

0.1 Všeobecně

Cílem této normy je zavádět třídicí schémata pro předměty s připojenými písmennými kódy, které se
mohou používat ve všech technických oborech. Písmenné kódy jsou určené pro použití podle pravidel
pro tvorbu referenčního označení v souladu s IEC 81346-1.

Příloha A udává, jak se mají předměty zatřiďovat podle jejich uvažovaného účelu nebo činnosti
vztahující se na obecně použitelný proces.

Příloha B vysvětluje, jak se mají předměty třídit vzhledem k jejich funkci v infrastruktuře.

0.2 Základní požadavky na tuto normu

Základní požadavky se zpracovávaly během přípravy IEC 61346-2 Ed.1 a byly akceptované
hlasováním národních komitétů.

POZNÁMKA Tyto základní požadavky zahrnují vývoj třídicího schéma písmenných kódů v této normě
a nikoli jejich aplikaci. Nejsou tedy normativní vůči používání této normy

Základem pro písmenné kódy musí být třídicí schéma.1.
Třídicí schéma je souborem definic pro typy předmětů (například třídicí schéma funkčních typů obsahující2.
definici různých funkčních typů jednotlivých předmětů).
Třídicí schéma musí vzít v úvahu hierarchické třídění druhů předmětů, tj. podřízené a nadřízené třídy.3.
Písmenný kód typů předmětů musí být nezávislý na skutečné funkci příkladů tohoto typu předmětu4.
v systému.
Odlišné třídy se musí definovat na každé úrovni třídicího schéma.5.
Definice tříd jednotlivé úrovně v rámci třídicího schéma musí mít společný základ (například třídicí schéma,6.
které na jedné úrovni zatřiďuje předměty podle barvy, nesmí obsahovat třídy třídící předměty podle tvaru).
Základ se však může měnit z jedné úrovně do druhé.
Písmenný kód má udávat typ předmětu a ne jeho vzhled.7.
Třídicí schéma musí brát v úvahu možnost rozšiřování, aby se v budoucnu mohlo počítat s dalším vývojem8.
a požadavky.
Třídicí schéma musí být použitelné ve všech technických oborech a nesmí dávat přednost jen určitému9.
odvětví.
Musí být možné používat písmenné kódy důsledně ve všech technických oborech. Stejný druh předmětu má10.
mít přednostně pouze jediný písmenný kód, nezávislý na technickém oboru, ve kterém se použije.



Má existovat možnost označit písmenným kódem technický obor, z kterého předmět pochází, pokud se to11.
bude požadovat.
Třídicí schéma má vyjadřovat praktické použití písmenných kódů.12.
Písmenné kódy nemají mít tvar symbolů, protože se pak nemohou důsledně používat pro celé třídicí schéma13.
i různé jazyky.
Písmenné kódy se musí vytvořit z velkých písmen latinské abecedy, kromě I a O vzhledem k možné záměně14.
s číslicemi 1 (jedna) a 0 (nula).
Různá třídicí schémata musí být povolená a být použitelná pro stejný typ předmětu.15.
Předměty se mohou třídit na příklad podle funkčních typů, tvarů, barev nebo materiálů. To znamená, že16.
stejnému typu předmětu mohou být přidělené odlišné písmenné kódy, a to podle různých třídicích schémat.
Předmětům které jsou přímou základní složkou jiného předmětu a mají stejný aspekt se musí přiřadit stejné17.
písmenné kódy podle stejného třídicího schéma, jak je znázorněno na obrázku 1. Viz též obrázek A.1.

Předmětům podle bodů 2, 3 a 4, které jsou přímou základní složkou předmětu 1, musí být přiřazené písmenné kódy ze
stejného třídicího schéma.

Předmětům podle bodů 5 a 6, které jsou přímou základní složkou předmětu 2, musí být přiřazené písmenné kódy ze stejného
třídicího schéma.

Předmětům podle bodů 7 a 8, které jsou přímou základní složkou předmětu 4, musí být přiřazené písmenné kódy ze stejného
třídicího schéma.

Předmětům podle bodů 9, 10, 11 a 12, které jsou přímou základní složkou předmětu 6, musí být přiřazené písmenné kódy ze
stejného třídicího schéma.

Předmětům podle bodů 13, 14, 15 a 16, které jsou přímou základní složkou předmětu 8, musí být přiřazené písmenné kódy
ze stejného třídicího schéma.

Obrázek 1 – Předměty základní složky

Jestliže produkty různých výrobců jsou sloučené do nového výrobku, pak základním složkám tohoto výrobku18.
se smí přiřadit kódy podle různých třídicích schémat.

1 Rozsah platnosti

Tato Část mezinárodní normy 81346, publikovaná společně IEC a ISO, definuje třídy a podtřídy
předmětů založené na účelu nebo úkolu (činnosti) s ohledem na předměty, společně s jejich
přidruženými písmennými kódy, používanými u referenčních označení.

Třídění je použitelné pro předměty ve všech technických oborech, např. elektrotechnice, strojírenství
a stavebnictví, stejně jako ve všech odvětví průmyslu, např. energetice, chemickém průmyslu,
stavební technice, stavbě lodí a námořní technice, a může být použit ve všech technických oborech
v každém procesu návrhu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


