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Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61241-1:2005 je českou verzí opravy EN 61241-1:2004/Cor.:2006-12. Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 61241-1:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 61241-12004/Cor.:2006-12.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 61241-1 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 1: Ochrana závěrem „tD“
z března 2005 se opravuje takto:
Předmluva
Nahrazují se data implementace v posledním odstavci takto:
Tato evropská norma spolu s EN 61241-0:2006 nahrazuje EN 50281-1-1:1998 + oprava srpen 1999 + A1:2002
Byla stanovena tato data:
− nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2007-07-01

− nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2008-10-01

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky evropské směrnice 94/9/EC.
Přílohy ZA a ZZ byly doplněny CENELEC.
Doplňuje se příloha ZZ.
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Příloha ZZ (informativní)
Pokrytí základních požadavků směrnic EU
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a svým rozsahem norma pokrývá pouze dále uvedené základní
požadavky směrnice uvedené v Příloze II Směrnice 94/9/EC:
– ER 1.0.1 (částečně), ER 1.0.4 (částečně), ER 1.0.5 (částečně)
– ER 1.2.3, ER 1.2.4
– ER 1.3.1 (částečně), ER 1.3.2 (částečně), ER 1.3.4 (částečně)
– ER 2.1.2
– ER 2.2.2
– ER 2.3.2
Shoda s touto normou je jedním ze způsobů prokázání shody s odpovídajícími požadavky uvedené
Směrnice.
UPOZORNĚNÍ – Pro výrobky spadající do předmětu této normy mohou platit další požadavky a další
směrnice EU.
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

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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