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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 11117:2009 je českou verzí opravy EN ISO 11117:2008/AC:2010-04. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 11117:2009 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 11117:2008/AC:2010-04. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 11117 (07 8608) Lahve na plyny – Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů – Návrh, konstrukce 
a zkoušky z února 2009 se opravuje takto: 
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Dále uvedený odstavec se vkládá mezi stávající 3. a 4. odstavec. 

„Jestliže je kryt připevněn pouze k ventilu a není připevněn k lahvi, pak daný typ ventilu musí vyhovět při zkoušce 
ventilu rázem podle ISO 10297, protože v této situaci musí připojení ventilu k lahvi odolat rázovému zatížení. 
Z tohoto důvodu musí být ověřena jeho odolnost proti rázům.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš  

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát 

 



 

 

 

 

 

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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