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Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces -

Part 4: CANopen

Sous-système communications industriel basé sur l´ISO 11898 (CAN) pour les interfaces des
dispositifs de commande -
Partie 4: CANopen

Industrielles Kommunikationssubsystem basierend auf ISO 11898 (CAN) -

Teil 4: CANopen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 50325-4:2002 Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN)
pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 4: CANopen byla schválena Českým normalizačním
institutem k přímému používání jako ČSN EN 50325-4 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN
50325-4:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1,
Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 50325-4:2002 Industrial communications subsystem based on ISO 11898
(CAN) for controller-device interfaces - Part 4: CANopen was approved by the Czech Standards
Institute for direct use as the ČSN EN 50325-4 without any modification. The European Standard EN
50325-4:2002 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Information,
Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma je čtvrtou částí evropské normy EN 50325. CANopen je určena pro použití v
průmyslových aplikacích, není však vždy na tyto aplikace omezena. Tyto aplikace mohou zahrnovat
taková zařízení, jakými jsou generické a analogové moduly vstup/výstup.Tato část dále vymezuje
konkrétní požadavky pro CANopen, požadavky pro spojení mezi programovatelnými řídicími



jednotkami a zařízeními se schopnostmi vstup/výstup, na normální provozní podmínky pro zařízení a
požadavky na konstrukci a vlastnosti. Evropská norma obsahuje 115 stran anglického textu.
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