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Konektory pro elektronická zařízení -
Část 4-101: Konektory se stanovenou
jakostí pro desky s plošnými spoji -
Předmětová specifikace pro nepřímé
modulární konektory pro desky
s plošnými spoji  a zadní propojovací
panely se základní sítí 2,0 mm
v souladu s IEC 60917

ČSN
EN 61076- 4-101

35 4621

                                                                                        idt IEC 61076-4-101:2001

Connectors for electronic equipment -
Part 4-101: Printed board connectors with assessed quality -
Detail specification for two-part connector modules, having a basic grid of 2,0 mm for printed boards
and backplanes
in accordance with IEC 60917

Connecteurs pour équipements électroniques -
Partie 4-101: Connecteurs pour cartes imprimées sous assurance de la qualité -        
Spécification particulière pour modules de connecteurs en deux parties, au pas de base de 2,0 mm,
pour cartes
imprimées et fonds de panier selon la CEI 60917

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen -
Teil 4-101: Steckverbinder für gedruckte Schaltungen mit bewerteter Qualität -
Bauartspezifikation für indirekte Steckverbindermodule im Raster 2,0 mm für Leiterplatten und
Rückplatten nach
IEC 60917

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61076-4-101:2001 Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-101: Konektory se
stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární
konektory pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s
IEC 60917, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61076-4-101:2001, byla schválena Českým
normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61076-4-101 bez jakýchkoliv modifikací.
Evropská norma EN 61076-4-101:2001 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 61076-4-101:2001 Connectors for electronic equipment - Part 4-101: Printed
board connectors with assessed quality - Detail specification for two-part connector modules, having a
basic grid of 2 mm for printed boards and backplanes in accordance with IEC 60917, which is the
complete and unchanged adoption of the IEC 61076-4-101:2001, was approved by the Czech



Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61076-4-101 without any modification. The European
Standard EN 61076-4-101:2001 has the status of Czech Standard.

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

Tato norma je předmětovou specifikací pro nepřímé modulární konektory určené pro desky s plošnými
spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s IEC 60917. Je revizí normy z roku
1999. Byly v ní zejména doplněny čtyři další typy nepřímých konektorů pro desky s plošnými spoji (typ D,
E, F a G) včetně obrázků a tabulek vztahujících se k těmto typům.

Norma obsahuje 4 strany evropské normy a 197 stran mezinárodní normy s anglicko-francouzským
textem.

-- Vynechaný text --


