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Tato oprava ČSN EN 13480- 4:2003 je českou verzí modifikace evropské normy EN 13480- 4:2002, vydané
v souladu s Resolucí BT 42/2004 pod následujícím označením změnových stran v jejich záhlaví: „Issue 7
(2006-08)“. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 13480- 4:2003 is the Czech version of modifications EN 13480- 4:2002 issued in
line with resolution BT 42/2004 which are identified with following references in the leader of pages: „Issue 7
(2006-08)“. It was traslated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 13480- 4 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž z listopadu 2003 se
opravuje takto:
V citovaných normách se mění u níže uvedeného odkazu rok vydání normy a nahrazuje se název normy:
EN 287-1:2004

zavedena v ČSN EN 287-1:2004 (05 0711) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

Ve 2 kapitole se mění u níže uvedeného odkazu rok vydání normy a nahrazuje se název normy:
EN 287-1:2004 Qualification test of welders – Fusion welding – Part 1: Steels
(Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli)
Text druhého odstavce článku 9.1.1 se ruší a nahrazuje se následovně:
Svářeči musí být schváleni podle EN 287-1 s přihlédnutím na plánované svařovací postupy, skupiny materiálů
a rozsahy světlostí a musí vlastnit platné osvědčení podle EN 287-1:2004, příloha B.
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 49 – Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti
Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová

© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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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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