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Oznámení o schválení

Evropská  norma  EN  61360-1:2002  Normalizované  typy  datových  prvků  s  klasifikačním  schématem pro
elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody, která je úplným a nezměněným převzetím
IEC 61360-1:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN
61360-1 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 61360-1:2002 má status české technické
normy.

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

Endorsement notice

The European Standard EN 61360-1:2002 Standard data element types with associated classification
scheme for electric components - Part 1: Definitions - Principles and methods which is the complete
and unchanged adoption of the IEC 61360-1:2002 was approved by the Czech Standards Institute for
direct use as the ČSN EN 61360-1 without any modification. The European Standard EN 61360-1:2002
has the status of a Czech Standard.

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

Anotace obsahu

Tato Část mezinárodní normy IEC 61360 specifikuje zásady, které se použijí pro definici typů
technických datových prvků s přidruženými klasifikačními schématy, které jsou nutné k popisu plně
elektrických komponentů, včetně elektronických a elektromechanických komponentů a materiálů
používaných v elektrotechnických zařízeních a systémech.



Přejímaná norma se skládá ze 2 stran textu evropské normy a 54 stran anglického textu mezinárodní
normy IEC.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se ruší ČSN EN 61360-1 (01 3720) z května 1998.
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