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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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Corrigendum 

Tato oprava ČSN IEC/TS 60479-1:2013 je českou verzí opravy IEC 60479-1:2005/Cor.2:2013-06. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN IEC/TS 60479-1:2013 is the Czech version of the Corrigendum  
IEC 60479-1:2005/Cor.2:2013-06. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  
It has the same status as the official version. 

ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska 
z dubna 2013 se opravuje takto: 
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Obrázek 2 se nahrazuje následujícím obrázkemNP1): 

 
Čísla označují procenta vnitřní impedance lidského těla pro danou část těla ve vztahu k dráze z ruky do chodidla. 

POZNÁMKA Pro výpočet celkové impedance těla ZT pro danou dráhu proudu musejí být sečteny vnitřní impedance všech 
částí těla dané dráhy, stejně jako impedance kůže ploch kontaktních povrchů. Čísla vně těla ukazují vnitřní části impedance, 
které je třeba přidat k celkové impedanci, když proud vstupuje do těla právě v tomto bodě. 

Obrázek 2 – Vnitřní dílčí impedance Zip lidského těla 
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NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Obrázek 2, uvedený v ČSN IEC/TS 60479-1, je stejný. 

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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