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ČSN EN 60917-2 

ČSN EN 60917-2 Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - 
Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozměrů do 25 mm pro vybavení mechanických 
konstrukcí z prosince 1996 se opravuje takto: 
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Název normy se mění takto: 

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - 
Část 2: Dílčí specifikace. 
Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy se mění takto: 

IEC 917-2:1992 Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practi-
ces. 
Part 2: Sectional specification - Interface co-ordination for the 25 mm equipment practice (Modulový řád 
pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspo-
řádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí) 

BS EN 60917-2:1994 Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment 
practices. Part 2: Sectional specification. Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practi-
ce (Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. 
Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí) 
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Obdobné mezinárodní a zahraniční normy se mění takto: 

DIN EN 60917-2:1994 Modulordnung für die Entwicklung von Bauweisen für elektronische Einrichtungen. 
Teil 2: Strukturnorm; Schnittstellen-Koordinationsmaße für die 25-mm-Bauweise (Modulový řád pro vývoj 
stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozmě-
rů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí) 
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Název EN 60917-2 se mění takto: 

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. 
Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm 

pro vybavení stavebnicových konstrukcí 
(IEC 917-2:1992) 
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1 Rozsah platnosti a předmět normy, druhý odstavec se mění takto: 

Předmětem této normy je definovat dílčí specifikaci pro rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm 
pro vybavení stavebnicových kontrukcí tak, aby bylo dosaženo rozměrové kompatibility na mechanických 
rozhraních se spojenými technickými aplikacemi, např. zásuvnými jednotkami, deskami s plošnými spoji, 
součástkami, instrumentací, nábytkem, místnostmi, budovami atd. 

1 Rozsah platnosti a předmět normy, čtvrtý odstavec, první věta se mění takto: 

Tyto zvolené koordinační rozměry výšky, šířky a hloubky stavebnicových konstrukcí leží v homogenní 
metrické trojrozměrné modulární síti, jak je vymezeno v IEC 917. 
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10 Rozměry desek plošných spojů se mění takto: 

10 Rozměry desek s plošnými spoji 

Rozměry desek s plošnými spoji závisejí na funkčních požadavcích na zásuvné jednotky a jsou stanove-
ny v přidružených předmětových specifikacích. 



 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
 
 
ČSN EN 60917-2 OPRAVA 1 
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