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DOPORUČENÉ TEPLOTY ZKOUŠENÍ ISO 3205
První vydání
1976-07-15

 

MDT 620.1:551.58:536.5

 

Deskriptory: tests, testing conditions, standard atmospheres, preferred test temperatures

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se před přijetím rozesílají k hlasování
členům ISO.

Mezinárodní norma ISO 3205 byla připravena technickou komisí ISO/TC 125, Klimatizační komory a
zkušební podmínky a byla rozeslána členským zemím v červnu 1975.

Norma byla odsouhlasena následujícími zeměmi: Austrálie, Belgie, Finsko, Francie, Indie, Irsko, Itálie,
Jihoafrická republika, Maďarsko, Mexiko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Spojené
království, Spojené státy Americké, Spolková republika Německo, Španělsko, Turecko.

 

Nesouhlas s dokumentem z technických důvodů vyjádřilo Švédsko.

 

1  Předmět normy



 

Tato norma uvádí teploty doporučené pro zkoušení.

Účelem této normy je racionalizovat, harmonizovat a zjednodušit výběr teplot.

Při navrhování zkušebních metod a specifikací se teploty, pokud je to možné, volí z předložených
doporučených teplot. Jiné teploty lze použít, jsou-li pro to technické důvody.

V Příloze A je uveden seznam dalších teplot, převzatých z mezinárodních technických dokumentů.
Tyto teploty buď odpovídají zavedené praxi nebo jsou vybrány pro dodržení speciálních technických
požadavků. Předpokládá se, že pokud to technické požadavky dovolí, budou při revizích
mezinárodních dokumentů přednostně používány teploty uvedené v kapitole 2.

Pokud se v kapitole 2 nenaleznou technicky vyhovující teploty, vybere se z teplot, uvedených pro
obdobné případy v Příloze A.
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