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podporované inženýrství (CAE), návrh (CAD), výroba (CAM).
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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 poznámky
Do normy byla k článkům 5.1.1, 5.2.3, 7.1, 7.2.1, 7.5.2, 11.4.5, 12.6, 13.3, do kapitoly 8, 9, přílohy
A a Bibliografie doplněna informativní národní poznámka.
Upozornění na národní přílohu
Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která uvádí souvisící pravidla
zobrazování a informativní národní příloha NB, která uvádí souvisící termíny a definice.
Vypracování normy
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní norma byla vypracována v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích
ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 15519-1 připravila komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, subkomise SC 10,
Dokumentace procesních zařízení a tpd-značky.
ISO 15519 sestává z následujících částí se společným názvem Požadavky na schémata pro
zpracovatelský průmysl:
– Část 1: Obecné pravidla

Úvod
Tato část ISO 15519 se zabývá zhotovováním schémat a souvisících dokumentů a dat pro
zpracovatelský průmysl.
Spolu s pravidly pro zhotovování schémat a souvisících dokumentů a dat obsahuje tato část
ISO 15519 pravidla a doporučení pro použití souvisících norem ve schématech, například grafické
značky a referenční označení. Následující schéma poskytuje přehled vzájemných vztahů mezi těmito
normami.

Grafické značky
V této části ISO 15519 se odkazuje na značky a pravidla uvedená v souboru ISO 14617 pomocí
registračního čísla. V ISO 14617 se používají tři typy registračních čísel:
– 101 registrační číslo značky;
– R101 registrační číslo pravidla použití;
– X101 registrační číslo příkladu použití.
Při odkazu na ISO 14617 je popis uveden skloněným písmem (kurzívou), např. „Značka 255: Kruhový
pohyb“.
Křížové odkazy na uvedené symboly, pravidla a příklady uvedené v souboru ISO 14617 lze nalézt
v rejstříku registračních čísel v ISO 14617-1.
Souhrnné aplikační normy
Technické komise, které vyžadují specifickou normu pro daný obor, smějí ve spolupráci s ISO/TC 10
vypracovat vlastní souhrnnou aplikační normu pro zhotovování schémat podle pravidel uvedených
v této části ISO 15519. Aplikační normy by neměly být v rozporu s touto zdrojovou normou.
Obrázky
Obrázky v této části ISO 15519 jsou pouze příklady pro ilustraci daného pravidla.

1 Předmět normy
Tato část ISO 15519 stanovuje obecná pravidla a pokyny pro zhotovování schémat a zobrazování
informací ve schématech pro zpracovatelský průmysl.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

