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Technical drawings - Dimensioning and tolerancing of profiles

Dessins techniques - Cotation et tolérancement des profils

Technische Zeichnungen - Mabangaben und Toleranzeintragungen von Profilen
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This standard is identical with EN ISO 1660:1995 and is Published with permission of CEN, rue de
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Národní předmluva

Tato norma zavádí do souboru norem pro geometrické tolerování ustanovení o kótování a tolerování
profilů.

 

Citovaná norma

ISO 1101:1983   dosud nezavedena (viz ČSN 01 3137)

 

Další souvisící norma

ČSN 01 3130 Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení
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EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1660
EUROPEAN STANDARD Září 1995
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

 

DK 01.100.10

Deskriptory: Drawings, technical drawings, dimensions, profiles, designation

 

Technické výkresy - Kótování a tolerování profilů (ISO 1660:1987)

 

Technical drawings - Dimensioning and tolerancing (ISO 1660:1987)

Dessins techniques - Cotation et tolérancement des profils (ISO 1660:1987)

Technische Zeichnungen - Mabangaben und Toleranzeintragungen von Profilen (ISO 1660:1987)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1995-05-06. Členové CEN jsou povinni plnit Vnitřní
předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě
bez jakýchkoli změn dát statut národní normy.

 



Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na
vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoli člena CEN.

 

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

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Předmluva

Tato evropská norma převzatá CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické požadavky na součásti a jejich
kontrolu" je výsledkem práce technické komise ISO/TC 10 „Technické výkresy, definice výrobků a
příslušná dokumentace", mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

 

Technický sekretariát ukončil předložený konečný návrh formálním hlasováním. Výsledek byl kladný.

Této evropské normě bude nejpozději do března 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
budou zrušeny nejpozději do března 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se dále uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou
normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.



 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 1660:1987 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1   Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví kótování a geometrické tolerování profilu obrysů a profilu povrchu.
Tyto popsané metody se vztahují k článkům v ISO 1101, které se týkají tolerance profilu čáry a
tolerance profilu plochy.

 

-- Vynechaný text --


