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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60092-507 ed. 2:2015 je českou verzí opravy EN 60092-507:2015/AC:2015-08. Překlad 
byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální 
verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60092-507 ed. 2:2015 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 60092-507:2015/AC:2015-08. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  
It has the same status as the official version. 

Národní předmluva 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektromagnetická kompatibilita 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík 
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Předmluva 

Doplňují se následující dva odstavce: 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evrop-
ským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky evropské směrnice (směrnic) EU. 

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která tvoří nedílnou součást tohoto  
dokumentu. 

Na konec dokumentu se doplňuje příloha ZZ:  

Příloha ZZ (informativní) 

Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 94/25/ES  
ve znění směrnice 2003/44/ES 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evrop-
ským sdružením volného obchodu za účelem poskytnutí prostředků pro zajištění shody se základními požadavky 
směrnice nového přístupu 94/25/ES, ve znění směrnice 2003/44/ES.  

Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie v rámci této směrnice a byla zavedena jako 
národní norma alespoň jedním členským státem, potom shoda s ustanoveními této normy uvedenými v tabul- 
ce ZZ.1 potvrzuje v rozsahu předmětu této normy předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky této 
směrnice a přidružených předpisů ESVO. 

Tabulka ZZ.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí 94/25/ES, ve znění směrnice 2003/44/ES 

Ustanovení této evropské normy Odpovídající přílohy/články 
směrnice 94/25/ES, ve znění 

směrnice 2003/44/ES 

Komentáře 

Kapitoly 1 až 13 Příloha 1.A; 5.3; 5.6.1 Elektrické systémy – instalace 
třífázových rozvodů střídavého proudu, 
které pracují při jmenovité hodnotě 
nepřevyšující 500 V AC.  

UPOZORNĚNÍ Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky 
a další směrnice ES. 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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