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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60352-5 ed. 3:2012 je českou verzí opravy IEC 60352-5:2012/Cor.1:2014-09. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60352-5 ed. 3:2012 is the Czech version of the Corrigendum  
IEC 60352-5:2012/Cor.1:2014-09. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 60352-5 ed. 3 (35 4061) Nepájené spoje – Část 5: Zalisované spoje – Obecné požadavky, zkušební 
metody a praktický návod z listopadu 2012 se opravuje takto: 

Tabulka 5 se nahrazuje následující novou tabulkou:  
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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
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Tabulka 5 – Kvalifikační zkušební plán – Skupina zkoušek C 

Fáze zkoušky 
Zkouška Prováděné měření Požadavek 

Název Článek Název Číslo zkoušky  
IEC 60512 Název 

CP1 Montáž 5.3.2.2    

CP2 
je-li použitelné 

Výměna 5.2.2.6    

CP3   Přechodový 
odpor – milivoltová 

metoda 

2a 5.2.3.1 

CP4 Rychlá změna 
teploty 

5.2.4.2  11d  

CP5 Klimatická řada 5.2.4.3  11a  

CP6 Suché teplo 5.2.4.4  11i  

CP7 Nejsou požadovány zkoušky a měření 

CP8   Přechodový 
odpor – milivoltová 

metoda 

2a 5.2.3.1 

CP9  5.2.2.3 Síla pro vytlačení  5.2.2.3a), 
minimální síla 
pro vytlačení 
působící na 
svorku podle  
4.6 e) 

a) Zkouška na sílu pro vytlačení musí být provedena na 14 z 200 svorek, 7 z nich z rozsahu a, 7 z nich z rozsahu b. 

 

V obrázku 9, ve spodní části posledního sloupce se odstraňuje: 

„– Korozní zkouška proudící směsí plynů“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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