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Příprava obrysových výkresů
pro obrazovky, jejich části, spojení
a kalibry

ČSN
EN 60139

35 8505

                                                                                                   idt IEC 60139:2000

Praparation of outline drawings for cathode-ray tubes, their components, connections and gauges

Préparation des dessins ďencombrement des tubes à rayons cathodiques, de leurs composants, de
leurs connexions
et de leurs calibres  

Anfertigung von Umrisszeichnungen für Kathodenstrahlröhren, deren Bauteile, Anschlüsse und
Lehrenmaße

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60139:2001  Příprava obrysových výkresů pro obrazovky, jejich části, spojení a
kalibry, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60139:2000, byla schválena Českým
normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60139 bez jakýchkoli modifikací.
Evropská norma EN 60139:2001 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 60139:2001  Praparation of outline drawings for cathode-ray tubes, their
components, connections and gauges which is the complete and unchanged adoption of the IEC
60139:2000, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60139
without any modification. The European Standard EN 60139:2001 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 evropská norma uvádí návod na přípravu obrysových výkresů obrazovek, částí obrazovky,
montážních podskupin obrazovky a pomocných částí s cílem podpořit stejný postup, připravují-li se
normy v různých zemích. Tato doporučení jsou obsažena na vzorových výkresech, v popisném textu a
v tabulkách požadovaných rozměrů. Přejímaná norma se skládá ze tří stran anglického textu normy
evropské a 30 stran anglického textu normy IEC.

Nahrazení předchozích norem



Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 139 (35 8505) ze srpna 1997.
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