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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv paten-
tových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových práv obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl zpracován technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu,
subkomise SC 10 Dokumentace procesních zařízení ve spolupráci s technickou komisí
IEC/TC 3 Informační struktury a prvky, zásady identifikace a označování, dokumentace a grafické
značky.

Normativní dokumenty v rozsahu referenčních čísel 80000 až 89999 jsou zhotoveny na základě
spolupráce ISO a IEC.

IEC 81346 sestává z následujících základních částí se společným názvem Průmyslové systémy,
instalace a zaří-
zení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování:

–    Část 1: Základní pravidla

–    Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Seznam všech částí souboru ISO 81346 lze nalézt na webových stránkách ISO.

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


Úvod
Tento dokument umožňuje a podporuje navrhování, provádění, užívání a provozování staveb. Použití
systému referenčního označování pro stavby (RDS-CW, reference designation system for
construction works) může vést k restrukturalizaci a přeorientování těchto činností, a tím nabízí
potenciál pro zvýšení efektivity a úspor. Násle-
dující výhody systémů označování budou v budoucnu stále důležitější.

–    Systém referenčního označování lze použít stejným způsobem v několika technických oborech
a není určen pouze pro jeden obor. Například s technickými, nosnými a konstrukčními předměty lze
zacházet stejným způsobem – základ pro účinky synergie celé společnosti.

–    Systém referenčního označování umožňuje integrovat jakýkoliv druh systémů a komponentů bez
změny dříve stanovených označení.

–    Referenční označení není vázáno na pevný vzor struktury. Systém označování je tedy vertikálně
i horizontálně rozšiřitelný, což činí interpretaci v některých případech poměrně složitou. Proto je
nezbytná přesná a počí-
tačem vyhodnotitelná dokumentace a popis.

–    Použití různých aspektů umožňuje označení systémových prvků podle funkce, použitých produktů
nebo umís-
tění nezávisle na sobě.

–    Různé aspekty strukturování a možnost vytváření vztahů mezi předměty začleněnými v těchto
strukturách umožňují vyhledávací a filtrační kritéria a souvztažnosti mezi informacemi ve větší
rozmanitosti než dříve.

Uživatelé tohoto dokumentu budou moci efektivněji a jednotným způsobem spravovat výskyty
předmětů a souvi-
sející vlastnosti. Informace mohou být zpracovány jednoznačným způsobem v různých systémech
zpracování dat, pokud jsou implementovány. Vedle struktur referenčního označení uvedených
v tomto dokumentu jsou obecně známé další informační struktury:

–    organizační struktury (organization structures);

–    struktury využívání (utilization structures);

–    struktury nákladů (cost structures);

–    struktury provádění (performance structures);

–    struktury nemovitostí (real estate structures).

Tyto a další struktury mohou být propojeny navzájem nebo se strukturami založenými na
referenčním označení, takže lze splnit požadavky na pružnost a individualitu.

Nové třípísmenné kódy se používají podle IEC 3/1224A/CD (IEC 81346-2:2009), tabulka 3.



1 Předmět normy
Tento dokument stanoví pravidla pro strukturování systémů a vyhotovení referenčních označení
a stanoví třídy pro systémy v oblasti staveb a technických zařízení budov. Tento dokument také
stanoví třídění předmětů a odpo-
vídající písmenné kódy pro referenční označení výskytů předmětů.

Tento dokument není určen pro výrobce nebo systémová označení jednotlivých kusů produktu (např.
inventární číslo nebo sériové číslo), ani pro typy produktů (např. typové číslo nebo číslo části).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


