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Gasanalysegerãte - Angabe zum Betriebsverhalten -
Teil 3: Paramagnetische Sauerstoffanalysegeräte

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61207-3:2002, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61207-3:2002, byla
schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61207-3 bez
jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 61207-3:2002 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 61207-3:2002 which is the complete and unchanged adoption of the IEC
61207-3:2002 was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61207-3
without any modification. The European Standard EN 61207-3:2002 has the status of a Czech
Standard.

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

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma je třetí částí evropské normy EN 61207 vydávané pod společným názvem
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Tato část pojednává o paramagnetických analyzátorech
kyslíku reagujících nikoliv na objemovou koncentrací, ale na parciální tlak. Stanovuje základní
terminologii a definice funkčních vlastností parametrických analyzátorů plynů pro měření kyslíku ve
zdrojovém plynu, sjednocuje metody používané pro stanovování a ověřování funkčních vlastností
těchto analyzátorů a stanovuje zkoušky doporučované pro určování a potvrzování jejich vlastností
včetně stanovení základních dokumentů podporujících použití norem zajiš»ování jakosti (ISO 9001,
ISO 9002, ISO 9003).



Mezinárodní norma obsahuje 55 stran francouzského a anglického textu a evropská norma obsahuje 3
strany anglického textu.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 61207-3 z října 1999.
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