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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1155/A1:2003 je českou verzí opravy EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006-02. Překlad byl 
zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1155/A1:2003  is the Czech version of the Corrigendum 
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as 
the official version. 

ČSN EN 1155/A1 (16 6235) Stavební kování – Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří – 
Požadavky a zkušební metody z července 2003 se opravuje takto: 

Ve druhém odstavci kapitoly 8 se před slovo „Příslušenství“ doplňuje „Samostatně dodávané“ 

V ZA.3 se ruší text předposledního odstavce a nahrazuje se tímto textem 

Symbol označení CE a výše uvedené položky a) až g) musí být přiloženy k výrobku a musí být zahrnuty  
do instrukcí pro instalaci. Kromě toho nejméně symbol označení CE a položka a) ze všech těchto informací 
musí být připevněny k elektricky poháněnému zařízení na stavění otevření dveří a volitelně uvedeny na jeho 
obalu. 

V ZA.3 v příkladu 2 se v poznámce označené * za „… podle 5.2.13“ doplňuje „nebo podle A.6 přílohy A, podle 
toho, co je relevantní.“  

Vypracování opravy normy 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková 

 



 

 

 

 

 

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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