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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena v Části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní normu ISO 13372 připravila technická komise ISO/TC 108 Vibrace a rázy, subkomise SC 5,
Monitorování stavu a diagnostika strojů.
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Úvod

Tato mezinárodní norma stanovuje termíny, které se vztahují pouze k monitorování stavu a
diagnostice strojů. Neobsahuje termíny, které jsou stanoveny někde jinde ani ty, které jsou specifické
pouze pro jednu část oblasti. Je považována za živý dokument a budou vydávány změny nebo bude
prováděna aktualizace, když se objeví další termíny.

Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje definice termínů, používaných v monitorování strojů a diagnostice
strojů. Je zamýšlena k tomu, aby vybavila uživatele a výrobce systémů pro monitorování stavu a
diagnostiku společným slovníkem.

-- Vynechaný text --


