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Elektromagnetická kompatibilita multimediálních 
zařízení – Požadavky na emisi 

ČSN 
EN 55032 
OPRAVA 2 
33 4232 

 idt EN 55032:2012/AC:2013-09 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 55032:2012 je českou verzí opravy EN 55032:2012/AC:2012-12. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 55032:2012 is the Czech version of the Corrigendum EN 55032:2012/AC:2012-12. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 55032 (33 4232) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emisi 
z listopadu 2012 se opravuje takto: 

Na titulní stranu se doplňuje článek: 

Nahrazení předchozích norem 

Touto opravou se nahrazuje oprava ČSN EN 55032/Opr. 1 (33 3432) z července 2013. 

S účinností od 2017-03-05 se nahrazují ČSN EN 55013 ed. 2 (33 4228) z března 2014, ČSN EN 55022 ed. 3 
(33 4290) z listopadu 2011 a ČSN EN 55103-1 ed. 2 (33 4292) z června 2010, které do uvedeného data platí sou-
běžně s touto normou. 

Obsah opravy Prosinec 2012 

Předmluva 
Opravuje se datum dow takto: 

– nejzazší datum zrušení národních norem, 
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-03-05 

Obsah opravy Září 2013 

Za informaci o datech dop a dow se doplňuje tento text: 

Tento dokument nahrazuje EN 55013:2013, EN 55022:2010 + AC:2011 a EN 55103-1:2009 + A1:2012. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech 

 



 

 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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