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Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62056-5-3:2017. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62056-5-3:2017. It has
the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-14 se nahrazuje ČSN EN 62056-5-3 ed. 2 (35 6131) z dubna 2017, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem specifikuje aplikační vrstvu DLMS/COSEM v podmínkách struktury, služeb
a protokolů pro klienty a servery COSEM a definuje, jak používat aplikační vrstvu DLMS/COSEM
v různých komunikačních profilech. Definuje služby pro ustavení a uvolnění asociací aplikace
a služeb datové komunikace pro přístup
metod a atributů objektů rozhraní COSEM definovaných v ČSN EN 62056-6-2 ed.2 (35 6131) při
použití odkazu buď na logický název (LN) nebo na krátký název (SN).

 

Národní předmluva
Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62056-5-3:2017 dovoleno do 2020-09-14



používat dosud platnou ČSN EN 62056-5-3 ed. 2 (35 6131) z dubna 2017.

Změny proti předchozí normě

Podstatné technické změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v příloze K (informativní).
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