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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9488 (73 0300) ze srpna 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Některé české ekvivalenty termínů a definic byly významně přepracovány včetně úpravy jejich
uspořádání. Změny se netýkají textu normy v ostatních jazycích.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V tomto dokumentu se používá přídavné jméno „sluneční“ v termínech týkajících se aktivity Slunce
(sluneční konstanta, sluneční záření, sluneční čas apod.) a přídavné jméno „solární“ v termínech
vázaných na technické využití sluneční energie (solární kolektor, solární soustava apod.).
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9488:1999) vypracovala technická komise ISO/TC 180 Solární energie ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 312 Solární tepelné soustavy a součásti, jejíž sekretariát
zajišťuje ELOT.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,



je nutno zrušit nejpozději do dubna 2000.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orga-
nizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa,
Řecka, Islandu, Itálie, Lucemburska, Holandska, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska,
a Spojeného království.

Oznámení o schválení

Text ISO 9488:1999 byl schválen CEN jako EN ISO 9488:1999 bez jakýchkoliv modifikací. 
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1 Předmět normy  1 Scope   
Tato mezinárodní norma definuje základní
termíny vztahující se k solární energii.  This International Standard defines basic

terms relating to solar energy.   

POZNÁMKA K termínům a definicím uží-
vaným ve dvou ze tří úředních jazyků ISO
(angličtině, francouzštině a ruštině) tato
mezi-
národní norma uvádí ekvivalentní termíny
a defi-
nice také v němčině; tyto termíny
a definice jsou publikovány na
odpovědnost členského orgánu pro
Německo (DIN). Avšak pouze ter-
míny a definice v úředních jazycích mohou
být považovány za termíny a definice ISO.

 

NOTE In addition to terms and definitions
used in two of the three official ISO
languages (English, French and Russian),
this Inter-
national Standard gives the equivalent
terms and definitions in the German
language; these are published under the
responsibility of the member body for
Germany (DIN). However, only the terms
and definitions given in the official
languages can be considered as ISO terms
and definitions.

  

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


