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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě
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Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu.
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novějším vydáním, nyní ČSN EN ISO 10628-2:2013 (01 3010) Schémata pro chemický
a petrochemický průmysl – Část 2: Grafické značky.

ČSN EN ISO 11442:2006 (01 3196) Technická dokumentace – Zacházení s dokumenty
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10209:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická
dokumentace produktu.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2013 udělit status národní normy, a to buď
vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10209-2:1996.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



Oznámení o schválení

Text ISO 10209:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 10209:2012 bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Předmět normy  1 Scope  1 Domaine d,application  1 Anwendungsbereich

Tato mezinárodní norma stanovuje
a definuje termíny používané v technické
dokumentaci produktu týkající se tech-
nických výkresů, definice produktu a sou-
visejicí dokumentace ve všech oblastech
použití.

 

This International Standard establishes
and defines terms used in technical
product documentation relating to tech-
nical drawings, product definition and
related documentation in all fields of
application.

 

La présente Norme internationale établit et
définit les termes utilisés dans la
documentation technique de produit relatifs
aux dessins techniques, a la définition de
produits et a la documen-
tation associée dans tous les champs
d,application.

 

Diese Internationale Norm definiert und
legt Begriffe fest, die in der techni-
schen Produktdokumentation Anwendung
finden und sich auf technische Zeich-
nungen, Produktdefinitionen und die
zugehörige Dokumentation in allen
Einsatzbereichen beziehen.



Tento slovník je založen na všech ter-
mínech uvedených v normách ISO/TC 10
a dalších dokumentech, které jsou důle-
žité pro technickou dokumentaci
produktu bez ohledu na obor. Termíny
byly zařazeny podle specifických oblastí
použití.

 

This vocabulary is based on all terms
contained within ISO/TC 10 standards and
other documents that are relevant to
technical product documentation
irrespective of disciplines. The terms
have been classified into specific fields of
application.

 

Le présent vocabulaire est fondé sur
l,ensemble des termes contenus dans les
normes de l,ISO/TC 10 et dans d,autres
documents qui couvrent la
documentation technique de produits,
quelles qu,en soient les disciplines. Les
termes ont été classés en champs
d,application spécifiques.

 

Dieses Vokabular basiert auf allen
Begriffen, die in den Normen des
ISO/TC 10 und anderen Dokumenten
enthalten und für die technische
Produktdokumentation relevant sind,
unabhängig von den Fachgebieten.

Nové termíny vyžadované podvýbory
a pracovními skupinami ISO/TC 10 pro
nové nebo revidované normy budou
schváleny týmem údržby slovníku
ISO/TC 10 a budou zavedeny v budou-
cích změnách této mezinárodní normy.

 

New terms required by ISO/TC 10
Subcommittees and Working Groups for
new or revised standards will be ratified
by the ISO/TC 10 vocabulary
maintenance team and included in future
amendments of this International
Standard.

 

Les nouveaux termes exigés par les sous-
comités et groupes de travail de
l,ISO/TC 10 pour les normes nouvelles ou
révisées seront ratifiés par l,équipe
chargée de la maintenance du voca-
bulaire de l,ISO/TC 10 et seront inclus
dans les futurs amendements de la
présente Norme internationale.

 

Neue Begriffe, die von den Unterkomitees
und Arbeitsgruppen des ISO/TC 10 für
neue oder überarbeitete Normen
gefordert werden, werden von der
Fachgruppe zur Terminologiepflege des
ISO/TC 10 ratifiziert und in zukünftige
Änderungen dieser Internationalen Norm
aufgenommen.

 
POZNÁMKA 1 Příloha A obsahuje seznam termínů
a definic, které byly uvedeny již v předchozích
částech ISO 10209 a pro které jsou nyní zavedeny
nové definice v současných ISO/TC 10 normách.

 

NOTE 1 Annex A contains a list of terms
and definitions which previously
appeared in former parts of ISO 10209
and for which there are now new
definitions in current ISO/TC 10
standards.

 

NOTE 1 L,Annexe A fournit une liste de
termes et définitions qui figuraient dans
des parties précédentes de l,ISO 10209
et pour lesquelles de nouvelles
définitions sont données dans les normes
actuelles de l,ISO/TC 10.

 

ANMERKUNG 1 Anhang A enthält eine
Liste von Begriffen, die zuvor in früheren
Teilen der ISO 10209 enthalten waren
und für die es neue Definitionen in
aktuellen Normen des ISO/TC 10 gibt.

POZNÁMKA 2 Kromě termínů a definic
používaných v angličtině a francouzštině, dvou ze
tří oficiálních jazyků ISO, uvádí tento dokument
ekvivalentní termíny v něm-
čině, které jsou zveřejněny v rámci odpo-
vědnosti členských orgánu pro Německo (DIN),
a jsou uvedeny pouze pro informaci.

 

NOTE 2 In addition to terms and defi-
nitions used in English and French, two of
the three official ISO languages, this
docu-
ment gives the equivalent terms in
German; these are published under the
responsibility of the member body for
Germany (DIN), and are given for
information only. Only the terms and
definitions given in the official languages
can be considered ISO terms and
defintions.

 

NOTE 2 En complément des termes et
définitions utilisés en anglais et en fran-
çais, deux des trois langues officielles de
l,ISO, le présent document donne les
termes équivalents en langue allemande;
ces termes sont publiés sous la
responsabilité du comité membre
allemand (DIN), et sont donnés
uniquement pour information. Seuls les
termes et définitions donnés dans les
langues officielles peuvent etre
considérés comme étant des termes et
des définitions de l,ISO.

 

ANMERKUNG 2 Zusätzlich zu den
Begriffen in Englisch und Französisch,
zwei der drei offiziellen Sprachen der ISO,
enthält das vorliegende Dokument die
entsprechenden Begriffe in deutscher
Sprache; diese wurden auf
Verantwortung der Mitgliedkörperschaft
für Deutschland (DIN) herausgegeben,
und sind nur zur Information angegeben.
Es können jedoch nur die in den
offiziellen Sprachen angegebenen
Begriffe und Defi-
nitionen als ISO-Begriffe und -
Definitionen angesehen werden.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


