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Corrigendum

ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy
z dubna 1999 se opravuje takto:
1. V celé normě se opravuje termín bezpečnostní zapojení na bezpečnostní obvod.
2. V článku 9.9.1 se opravuje slovo ... nejpozději ... na ... minimálně ...
3. V článku 9.10.1 se opravují slova ... minimálně do ... na ... minimálně při ...
4. V článku 12.7.4 v první větě se opravuje ... bezpečnostním zařízením ... na ... bezpečnostním obvodem ...
Doplňuje se druhá věta: Tato zařízení vyhovují úrovni srovnatelné s 12.7.3 a) a smí být použita pouze
k zajištění požadavků 14.1.1.
5. Do článku 14.1.2.5 se doplňuje věta Pro snímací prvky bezpečnostních obvodů platí požadavky F.6.3.1.1.
6. V článku G.2.3 se opravuje výraz ve vzorci z (P + q.Q) na (P + Q).
7. V článku G.7.1.3.1 se v obou vzorcích ruší hranaté závorky a v čitateli se – Fs opravuje na + Fs.
8. V článku G.7.2.3.1 se ruší u obou vzorců kulaté závorky.
9. V článku G.7.3.3.1 se ruší u obou vzorců hranaté závorky a v čitateli se – Fs opravuje na + Fs.
10. V článku G.7.4.1.1 se v rámečku u případu 1 opravuje 5/8 Dy na 5/8 Dx.
11. V článku G.7.4.3.1 se ze vzorce v odstavci a) odstraňuje z čitatele součinitel gn.
12. V článku G.7.5.3.1 se ve vzorci ruší hranaté závorky.
13. V článku M.2 se ve druhém vzorci opravuje > na ≥.
14. V článku N.3 se ve jmenovateli opravuje Dt/Dr na Dt/dr.
15. V článku N.4 se v příkladu 3 opravuje popis v obrázku N.2 na Polokruhová drážka U a hodnoty veličin se
opravují na
Nequiv(t) = 1 + 1 (dvojité vinutí)
Kp = 1
Nequiv = 4
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