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Tato oprava je českou verzí opravy EN 50281-1-2:1998/Cor.:1999-12.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 50281-1-2:1998/Cor.:1999-12.

Národní předmluva
Vysvětlivky k textu opravy
Oprava EN 50281-1-2:1998/Cor.:1999-08 byla zapracována do ČSN EN 50281-1-2:1999 již při jejím vydání.
Oprava EN 50281-1-2:1998/Cor.:1999-12 nahrazuje opravu EN 50281-1-2:1998/Cor.:1999-08. Oproti původní
opravě obsahuje navíc pouze úvodní poznámku a článek týkající se druhého odstavce předmluvy. Ostatní
články jsou shodné s původní opravou. Tato oprava ČSN EN 50281-1-2:1999/Opr.1, vydaná na základě opravy
EN 50281-1-2:1998/Cor.:1999-12, obsahuje pouze úvodní poznámku a článek týkající se druhého odstavce
předmluvy, protože ostatní články, shodné s původní opravou, byly zapracovány do ČSN EN 50281-1-2:1999
již při jejím vydání.
ČSN EN 50281-1-2 (33 2330) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 1-2: Elektrická
zařízení chráněná krytem – Výběr, instalace a údržba z prosince 1999 se opravuje takto:
POZNÁMKA Tato oprava nahrazuje opravu EN 50281-1-2:1998 ze srpna 1999. Články, které se změnily ve srovnání
s uvedenou předchozí opravou, jsou označeny svislu čarou na levém okraji textu.

Předmluva
Druhý odstavec se nahrazuje takto:
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pouze ty části této normy, které obsahují požadavky na zařízení,
pokrývají základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost evropské směrnice 94/9/EC.
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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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