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Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures -
Part 3: Sectional specification - Climatic, mechanical tests and safety aspects for cabinets and cases

Structures mécaniques pour équipement électronique - Enveloppes de plein air -
Partie 3: Spécification intermédiaire - Essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des
baies et coffrets

Mechanische Bauweisen für elektronische Einrichtungen - Außengehäuse -
Teil 3: Strukturnorm - Klimatische, mechanische Prüfungen und Sicherheitsaspekte für Schränke und
Gestelle

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61969-3:2001 Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty
- Část 3: Dílčí specifikace - Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně a
skříňky, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61969-3:2001, byla schválena Českým
normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61969-3 bez jakýchkoliv modifikací.
Evropská norma EN 61969-3:2001 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 61969-3:2001 Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor
enclosures -
Part 3: Sectional specification - Climatic, mechanical tests and safety aspects for cabinets and cases,
which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61969-3:2001, was approved by the Czech
Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61969-3 without any modification. The European
Standard EN 61969-3:2001 has the status of Czech Standard.

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

Anotace obsahu

Tato část IEC 61969 specifikuje požadavky na vnější prostředí a zkoušky pro prázdné skříně a skříňky
včetně bezpečnostní hledisek pro správný odhad jejich výsledných vlastností za podmínek, že jsou



uzemněny a vystaveny vlivu venkovního prostředí proti kterému nejsou chráněny .

Tato norma platí pro skříně a skřínky specifikované v řadě IEC 61969 (rozměry). Účelem je zavést
definované úrovně působení fyzikálních vlastností pro splnění požadavků na uskladnění, dopravu a
podmínek konečného umístění. Záměrem je poskytnout společnou základnu pro porovnání a výběr
výrobků používaných na trhu. Norma obsahuje 4 strany evropské normy a 17 stran mezinárodní
normy s anglicko-francouzským textem.
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