ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Září 2000

ICS 91.140.50

Elektrotechnické předpisy –
Elektrická zařízení –
Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 41: Ochrana před úrazem
elektrickým proudem

ČSN 33 2000- 4- 41
OPRAVA 1

Corrigendum

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41:
Ochrana před úrazem elektrickým proudem z února 2000 se opravuje takto:
Vysvětlivky k textu
Ve druhém řádku čtvrtého odstavce se mění „HD 364.4.41 S2:1996“ na „ HD 384.4.41 S2:1996“.
V článku 411.1.2.4 se mění „PELV“ na „FELV“.
V tabulce 41 NM se mění čtvrtý řádek vysvětlivky

3)

takto:

„elektráren, ve kterých se nenapájí distribuční síť dodavatele elektřiny.“
Strana 22
Začátek textu druhé poznámky k této normě pod čarou se mění takto:
**)

POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Pro rozvodná zařízení dodavatele elektřiny se používá PNE 33 0000-1…….

Začátek textu v článku 413.1.5.7 se mění takto:
„Jestliže nelze splnit podmínky ……“
V článku 413.N6.1.2 se mění text bodu a) takto:
a) V sítích s kompenzací zemních kapacitních proudů, kde se uzel přechodně odporově uzemňuje, je dovolená doba tohoto přechodného uzemnění maximálně 5 s a nejvyšší dovolený přídavný proud místem
poruchy v důsledku přechodného uzemnění je 300 A.
POZNÁMKA Chyba v článku 413.N6.1.2 se vyskytovala pouze v prvních výtiscích této normy a byla způsobena tiskem.
Strana 38
V pátém řádku se mění údaj „413.1Nb“ na „413.1.NB1“.
Strana 42
Text podbodů bb), bc) a bd) se mění takto:
bb) elektrické oddělení za předpokladu, že je použito zvýšené izolace přívodu spotřebiče podle 413.5.1.4;
bc) elektrické oddělení se současným uvedením pracovního místa na stejný potenciál neživých částí pospojováním (viz 413.5.3.1);
bd) elektrické oddělení obvodů se současným použitím chrániče;
Pod obrázkem přílohy NM 15 se mění údaj „Izd = 1 000 A“ na „Izd = 1 500 A“ a údaj „Izd < 300 A“ se mění na
„Izd< 450 A“.
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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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