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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60529:1993/A2:2014 je českou verzí opravy EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02. Překlad 
byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60529:1993/A2:2014 is the Czech version of the Corrigendum 
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same 
status as the official version. 

ČSN EN 60529/A2 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) z června 2014 se opravuje takto: 

Národní předmluva 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík  

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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EVROPSKÁ NORMA EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 
EUROPEAN STANDARD 
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Únor 2019 

ICS 13.260; 29.020  

Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
(IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019) 

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 
(IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019) 

Degrés de protection procurés par les enveloppes 
(Code IP) 
(IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019) 

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 
(IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019) 

Tato oprava vstupuje v platnost dne 22. února 2019 pro začlenění do anglické jazykové verze EN. 

  
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 

© 2019 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky  
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC. 
 Ref. č. EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 E 
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Oznámení o schválení 

Text opravy IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019 byl schválen CENELEC jako EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 
bez jakýchkoliv modifikací. 
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6 Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou charakteristickou číslicí 

Text, který následuje po instrukci „Sedmý odstavec se nahrazuje tímto textem:“ se nahrazuje tímto novým textem: 

Kryt označený pouze druhou charakteristickou číslicí 7 nebo 8 se nepovažuje za vhodný pro vystavení tryskající 
vodě (označený druhou charakteristickou číslicí 5 nebo 6) a nemusí splňovat požadavky stanovené pro číslici 5 
nebo 6, není-li uveden kód pro víceúčelové použitíNP4). Kryt označený pouze druhou charakteristickou číslicí 9 se 
nepovažuje za vhodný pro vystavení tryskající vodě (označený druhou charakteristickou číslicí 5 nebo 6) a pro 
ponoření do vody (označený druhou charakteristickou číslicí 7 nebo 8) a nemusí vyhovět požadavkům pro číslice 
5, 6, 7 a 8, pokud není uveden kód pro víceúčelové použití uvedený v tabulce: 

 

 

 

 

                                                      
NP4) NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČSN EN 60529:1993 je použit termín „všeobecné použití“. 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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