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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva

Text dokumentu 36/287/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 62223, vypracovaný v technické komisi
IEC TC 36, Izolátory, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako
EN 62223 dne 2009-09-01.

Byla stanovena tato data:

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2010-06-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-09-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62223:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma specifikuje termíny definované v normách, které spadají do oblasti technické
komise IEC TC 36: Izolátory. Zahrnuje termíny, které lze nalézt v IEC 60050-471, ale které jsou široce
používány v normách IEC TC 36.

Účelem IEC 60050-471 není zahrnovat všechny termíny použité v různých IEC normách, ale poskytuje



spíše obecně zaměřený slovník, který udává základní termíny pro použití ve všech technických
komisích. Účelem tohoto významového slovníku je sladění termínů neuvedených v IEC 60050-471, ale
které jsou používány v publikacích komise TC 36.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


