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Obecná specifikace informace o produktech
podle vlastností –
Část 1: Zásady a metody
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idt IEC 62569-1:2017

Generic specification of information on products by properties –
Part 1: Principles and methods

Spécification générique relative aux informations sur les produits données par les propriétés –
Partie 1: Principes et méthodes

Allgemeine Regeln zur Erstellung von Produktspezifikationen –
Teil 1: Grundsätze und Methoden

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62569-1:2017. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62569-1:2017. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma je určena jako první část souboru norem definující metody a pokyny pro
zavedení obecných elektronických specifikací informací o produktech podle vlastností (včetně
průmyslových celků, systémů, zařízení nebo komponentů, v těchto všech nazývaných jako
„produkty“), během jejich životního cyklu pro pozdější použití, například pro zadávání veřejných
zakázek, provoz a údržbu.

Soubor IEC 62569 definuje zásady a metody pro specifikaci předmětů podle vlastností předmětu,
například
v datových listech, s využitím předem stanovených a mezinárodně normalizovaných (slovníkových)
vlastností umístěných v datovém slovníku IEC 61360. Je vyvíjen s cílem transformovat dřívější
papírově založené aplikace vzorových podrobných specifikací nebo popisů produktů k podpoře
elektronického obchodování umožňující
vyhodnocení a správu popsaných předmětů pomocí počítačů.

 



Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61360-1 zavedena v ČSN EN 61360-1 ed. 3 (01 3720) Normalizované typy datových prvků
s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty – Část 1: Definice – Zásady a metody

IEC/TS 62720 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60027 soubor Písmenné značky používané v elektrotechnice

ČSN EN 61360-6:2016 Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro
elektrické komponenty – Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC
CDD)

ČSN EN 61987-10:2009 Měření a řízení průmyslových procesů – Struktura dat a prvků v katalogu
průmyslových zařízení – Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení
elektronických dat – Základy

ČSN EN 62264 Integrovaný systém podnikového řízení

ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady
strukturování a refe-
renční označování – Část 1: Základní pravidla

ČSN EN 82079-1:2012 Zhotovování návodů k použití – Strukturování, obsah a prezentace – Část 1:
Obecné zásady a podrobné požadavky

ČSN ISO 80000 soubor Veličiny a jednotky

ČSN EN ISO 80000 soubor Veličiny a jednotky

ČSN EN 80000 soubor Veličiny a jednotky

ČSN EN 10303-11 ed. 2:2006 Automatizované průmyslové systémy a integrace – Prezentace dat
o výrobku a jejich výměna – Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady
a osnova

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA obsahující mimo jiné překlad termínů a definic
používaných v tomto souboru norem a v příslušné kapitole terminologického slovníku.



Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČ 166 69 037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


