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ČSN 39 5004

 

Expansive devices - Working expansion devices and special arms - Technical requirements - Testing

Tato norma obsahuje rozhodnutí Stálé mezinárodní komise pro zkoušení ručních palných zbraní C.I.P.
(Commission Internationale Permanente pour l’epreuve des armes à feu portatives).

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 39 5004 z ledna 1995.
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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
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Předmluva
Změny proti předchozí normě

Byla provedena technická revize ČSN 39 5004:1995 v souladu s novými rozhodnutími C.I.P.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-7 (01 1307) Veličiny a jednotky - Část 7: Akustika

ČSN 39 5020 Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie

ČSN 39 5105 Zkoušení střeliva

ČSN 39 5106 Kontrola střeliva

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění



pozdějších předpisů

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších
předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ 70844844, Ing. Zdeněk ©těpánek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová
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1 Předmět normy
Tato norma stanoví základní předpisy pro konstrukci, výrobu, zkoušení a používání pracovních
expanzních přístrojů a zvláštních zbraní z hlediska bezpečnosti.

Tato norma platí i pro pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně z dovozu, které nemají
rovnocennou zahraniční homologační nebo ověřovací značku.

-- Vynechaný text --


