
  © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010 85101 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 31.060; 31.040  Únor 2010 

Kondenzátory a rezistory pro použití 
v elektronických zařízeních – Preferované rozměry 
zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické 
součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí 
do jednoho otvoru 

ČSN 
EN 60915 
OPRAVA 1 
 
35 4042  

 idt EN 60915:2007/Cor.:2009-04,  
 idt IEC 60915:2006/Cor.1:2008-12 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60915:2008 přejímá anglickou verzi opravy EN 60915:2007/Cor.:2009-04 a anglickou 
verzi opravy IEC 60915:2006/Cor.1:2008-12. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60915:2008 implements the English version of the Corrigendum  
EN 60915:2007/Cor.:2009-04 and the English version of the Corrigendum IEC 60915:2006/Cor.1:2008-12. It 
has the same status as the official version. 

ČSN EN 60915 (35 4042) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Preferova-
né rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované ma-
ticí do jednoho otvoru z dubna 2008 se opravuje takto: 

Název ČSN EN 60915 (35 4042) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Prefero-
vané rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do 
jednoho otvoru se na základě opravy EN 60915:2007/Cor.:2009-04 opravuje takto: 

Kondenzátory a rezistory pro použití v elektronických zařízeních – Preferované rozměry zakončení  
hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru 

Do Národní předmluvy se doplňuje tento článek: 

Vysvětlivky k textu normy  

Oprava EN 60915:2007 z března 2008, kterou nahrazuje nyní zaváděná EN 60915:2007/Cor.:2009-04 nebyla 
do soustavy českých technických norem zavedena.  

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. Antonín Plaček 

 



 

Corrigendum to EN 60915:2007 

English version 

___________ 

NOTE This corrigendum replaces the corrigendum of March 2008. 

 

Title page 

Replace the title by: 

Capacitors and resistors for use in electronic equipment -  
Preferred dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting  

of single-hole, bush-mounted, shaft-operated electronic components 
(IEC 60915:2006 + corrigendum December 2008) 

 
 
Condensateurs et résistances utilisés 
dans les équipements électroniques - 
Dimensions préférentielles concernant 
les terminaisons des axes, les canons  
et le montage par le canon sur trou 
unique des composants électroniques  
munis d'un axe de commande 
(CEI 60915:2006 +  
corrigendum décembre 2008) 

 Widerstände und Kondensatoren zur 
Verwendung in Geräten der Elektronik - 
Vorzugsmaße für Wellenenden, Buchsen 
und für die Einloch-Buchsenmontage  
von wellenbetätigten elektronischen 
Bauelementen 
(IEC 60915:2006 +  
Corrigendum Dezember 2008) 

 

Endorsement notice 

Replace the text by: 

The text of the International Standard IEC 60915:2006 + corrigendum December 2008 was approved by 
CENELEC as a European Standard without any modification. 

___________ 

April 2009 
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IEC 60915 
(Second edition – 2006) 

 
Fixed capacitors for use in electronic  

equipment – Preferred dimensions of shaft ends, 
bushes and for the mounting of single-hole, 

bush-mounted, shaft-operated electronic 
components 

 
 

CEI 60915 
(Deuxième édition – 2006) 

 
Condensateurs fixes utilisés dans les 

équipements électroniques – Dimensions 
préférentielles concernant les terminaisons des 
axes, les canons et le montage par le canon sur 

trou unique des composants électroniques 
munis d'un axe de commande 

 
 
 

C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

 
Replace the title of this standard on the 
cover page, the title page, and above the 
Foreword and Clause 1, by the following 
new title: 

Capacitors and resistors for use in 
electronic equipment – Preferred 
dimensions of shaft ends, bushes and 
for the mounting of single-hole, bush-
mounted, shaft-operated electronic 
components 

 

 

Remplacer le titre de cette norme sur la 
page de couverture, la page de titre, et au-
dessus de l’avant-propos et de l’Article 1, 
par le nouveau titre suivant: 

Condensateurs et résistances utilisés 
dans les équipements électroniques - 
Dimensions préférentielles concernant 
les terminaisons des axes, les canons 
et le montage par le canon sur trou 
unique des composants électroniques 
munis d'un axe de commande 

 

 

 

December 2008 Décembre 2008 
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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. 
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