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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 463:2006 je českou verzí opravy EN ISO 463:2006/AC:2007-10. Překlad byl zajištěn 
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 463:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 463:2006/AC:2007-10. 
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 463 (25 1801) Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Délková měřidla – Konstrukční a metro- 
logické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů ze září 2006 se opravuje takto: 

V kapitole 2 se nedatovaný odkaz „ISO 14978: –“ nahrazuje odkazem datovaným „ISO 14978:2006“. 

Text třetího odstavce článku 5.1 se nahrazuje následujícím textem. 

Výrobce musí specifikovat informaci o MPE a MPL pro metrologické charakteristiky číselníkového úchylkoměru 
podle tabulky 3. Pro účely ověřování po prodeji, mají zákazníci volnost ve stanovení vlastních hodnot MPE a MPL 
podle potřeb organizace. Pokud není stanoveno výrobcem jinak, musí statická odezva číselníkového úchylko-
měru splňovat hodnoty hystereze a opakovatelnosti chyby indikace MPE/MPL v jakékoliv poloze, v rámci měři-
cího rozsahu a při jakékoliv orientaci číselníkového úchylkoměru (viz tabulku 3). 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 16112946 

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické specifikace produktu 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal 



 

 

 

 

 

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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