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Elektrické instalace nízkého napětí – 
Část 6: Revize 

ČSN 33 2000-6 
ed. 2 
OPRAVA 1 

idt HD 60364-6:2016/AC:2017-11 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 je českou verzí opravy HD 60364-6:2016/AC:2017-11. Překlad byl  
zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. 

This Corrigendum to ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 is the Czech version of the Amendment  
HD 60364-6:2016/AC:2017-11. It was translated by the Czech Standardization Agency. 

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize z března 2017 se opravuje 
takto: 

Předmluva 

Upozornění na poznámku k této normě 

Do kapitoly B.1, bod 2) stejnosměrné (DC) sítě byla ke druhé odrážce doplněna poznámka upozorňující na prove- 
denou opravu normy.  

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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B.1 Obecně 

2) stejnosměrné (DC) sítě  

Text první odrážky „– zkouška izolace při použití jmenovitého stejnosměrného (DC) napětí 500 V pro jmenovité 
napětí sítě nepřekračující 500 V;“ se nahrazuje textem: 

– zkouška izolace při použití minimálního zkušebního napětí 500 V DC pro sítě se jmenovitým napětím  
nepřekračující 500 V; 

Text druhé odrážkyNP1) „– zkouška izolace při použití jmenovitého stejnosměrného (DC) napětí 1 000 V pro jme-
novité napětí sítě vyšší než 500 V.“ se nahrazuje textem: 

– zkouška izolace při použití minimálního zkušebního napětí 1 000 V DC pro sítě se jmenovitým napětím 
vyšším než 500 V. 

 

 

 

                                                      
NP1) POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ V této odrážce se opravuje chybný překlad původního textu normy. Tato část opravy 

není součástí přejímané opravy normy. 

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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