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Nepájené spoje –
Část 8: Spoje připevněné tlakem – Všeobecné požadavky,
zkušební metody a praktický návod
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Solderless connections –
Part 8: Compression mount connections – General requirements, test methods and practical guidance

Connexions sans soudure –
Partie 8: Connexions par compression – Exigences générales, méthodes d,essai et guide pratique

Lötfreie Verbindungen –
Teil 8: Druckmontage-Verbindungen – Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und
Anwendungshinweise

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60352-8:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60352-8:2011. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60050 (581):2008 zavedena v ČSN IEC 60050-581:2011 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický
slovník – Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

IEC 60068-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1:
Všeobecně a návod (idt EN 60068-1:1994)

IEC 60512 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60512 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení –
Zkoušky a měření

IEC 60512-1 zavedena v ČSN EN 60512-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky
a měření – Část 1: Všeobecně

IEC 60512-1-100 zavedena v ČSN EN 60512-1-100 ed. 2 (35 4055) Konektory pro elektronická
zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-100: Všeobecně – Použitelné normy

IEC 61249-2-7:2002 zavedena v ČSN EN 61249-2-7:2003 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými



spoji a další propojovací struktury – Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály –
Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou
pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (idt EN 61249-2-7:2002)

Informativní údaje z IEC 60352-8:2011

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí SC 48B: Konektory, technické komise IEC 48:
Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS Zpráva o hlasování
48B/2223/FDIS 48B/2229/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato norma byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60352 se společným názvem Nepájené spoje je uveden na webových
stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové adrese „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu
bude norma buď:
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změněna●
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2011-03-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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