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Piezoelektrické součástky pro řízení
a filtraci kmitočtu pro povrchovou
montáž - Normalizované rozměry
a zapojení vývodů -
Část 3: Kovová pouzdra

ČSN
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                                                                                                idt IEC 61837-3:2000

Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection -
Standard outlines and terminal lead connections -
Part 3: Metal enclosures

Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence -
Encombrements normalisés et connexions des sorties -
Partie 3: Enveloppes métalliques

Oberflächenmontierbare piezoelektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und Selektion -
Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse -
Teil 3: Metallgehäuse

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61837-3:2000 Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro
povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 3: Kovová pouzdra, která je
úplným a nezměněným převzetím IEC 61837-3:2000, byla schválena Českým normalizačním
institutem k přímému používání jako ČSN EN 61837-3 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN
61837-3:2000 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním
institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61837-3:2000 Surface mounted piezoelectric devices for frequency control
and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 3: Metal enclosures, which is
the complete and unchanged adoption of the IEC 61837-3:2000, was approved by the Czech
Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61837-3 without any modification. The European
Standard EN 61837-3: 2000 has the status of a Czech Standard

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

Anotace obsahu

Tato přejímaná norma EN 61837-3 stanovuje normalizované rozměry a zapojení vývodů kovových
pouzder piezoelektrických součástek určených pro řízení a filtraci kmitočtu. Uvedená pouzdra jsou



určena pro technologii povrchové montáže (SMD). Každý typ pouzdra má svůj samostatný list, na
kterém je rozměrový výkres v pravoúhlé projekci s třemi hlavními průměty, tabulka rozměrů, nákres
skutečné velikosti a výkres ploch kontaktních částí vývodů. V závěru normy je uveden seznam
literatury.

Norma obsahuje 3 strany evropské normy a 43 strany mezinárodní normy s anglicko-francouzským
textem.
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