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Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60368-3:2001 Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 3: Normalizované
rozměry a zapojení vývodů, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60368-3:2001, byla
schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60368-3 bez
jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60368-3:2001 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 60368-3:2001 Piezoelectric filters of assessed quality - Part 3: Standard
outlines and lead connections, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60368-
3:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60368-3 without any
modification. The European Standard EN 60368-3: 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

Přejímaná norma specifikuje rozměrové výkresy a zapojení vývodů pro piezoelektrické filtry v
pouzdrech s vývody. Norma rovněž uvádí návod pro standardizaci rozměrových výkresů součástek
pro řízení a filtraci kmitočtu.

Druhé vydání IEC 60368-3 obsahovalo celkem 31 typů pouzder pro piezoelektrické filtry. Na základě
dotazníkové akce rozhodla Technická komise 49 IEC o vypuštění 11 zastaralých typů pouzder v 
posledním vydání této normy a ponechání pouze takových typů pouzder, která mají „široké použití“.



Norma obsahuje 2 strany evropské normy a 37 stran mezinárodní normy s anglicko-francouzským
textem.
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