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Koaxiální kabely -
Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů
používaných v kabelových
distribučních sítích - Vnitřní kabely
pro systémy pracující při kmitočtech
mezi 5 MHz a 1 000 MHz

ČSN
EN 50117-2-1

34 7740

 

Coaxial cables -
Part 2-1: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables
for systems operating
at 5 MHz - 1 000 MHz

Câbles coaxiaux -
Partie 2-1: Spécification intermédiaire pour les câbles utilisés dans les réseaux de distribution par
câbles - Câbles
intérieurs de raccordement pour les réseaux fonctionnant à 5 MHz - 1 000 MHz

Koaxialkabel -
Teil 2-1: Rahmenspezifikation für Kabel für Kabelverteilanlagen - Hausinstallationskabel im Bereich
von
5 MHz - 1 000 MHz

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 50117-2-1:2002 Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných
v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz
a 1 000 MHz byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako
ČSN EN 50117-2-1 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 50117-2-1:2002 má status české
technické normy.

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

Endorsement notice

The European Standard EN 50117-2-1:2002 Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specification for cables
used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 50117-2-1 without any
modification. The European Standard EN 50117-2-1:2002 has the status of a Czech Standard.

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

Anotace obsahu



Tato norma se má používat spolu s EN 50117-1 a platí pro vnitřní kabely používané v kabelových
distribučních systémech pracujících při teplotách mezi -40 °C a +70 °C a při kmitočtech mezi 5 MHz a
1 000 MHz a splňujících požadavky EN 50083. Norma specifikuje použitelné zkušební metody a
požadavky na elektrické, mechanické a požární vlastnosti a vlastnosti z hlediska vlivů prostředí.
Evropská norma má 10 stran anglického textu.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50117-2 (34 7740) z října 1997.
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