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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.  

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
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Zařízení pro komunikaci po vedení používaná 
v instalacích nízkého napětí – Charakteristiky 
vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody 
měření –  
Část 1: Zařízení pro domácí použití 

ČSN 
EN 50561-1 
OPRAVA 1 

33 4293 

 idt EN 50561-1:2013/AC:2015-01 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50561-1:2014 přejímá anglickou verzi opravy EN 50561-1:2013/AC:2015-01. Má stejný status 
jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50561-1:2014 implements the English version of the Corrigendum   
EN 50561-1:2013/AC:2015-01. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 50561-1 (33 4293) Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí – 
Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření – Část 1: Zařízení pro domácí použití 
ze září 2014 se opravuje takto: 

Na titulní stranu se před článek Anotace obsahu doplňuje článek: 

Nahrazení předchozích norem 

S účinností od 2016-10-09 se částečně nahrazují ČSN EN 55022 ed. 3 (33 4290) z listopadu 2011 a ČSN EN 55032 
(33 4232) z listopadu 2012, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

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 
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Corrigendum to EN 50561-1:2013 

English version 

This corrigendum replaces the corrigendum issued on 2014-12-12. 

___________ 

Foreword 

In the foreword, add the following paragraph: 

"This document partially supersedes EN 55022:2010 and EN 55032:2012". 

__________ 

January 2015 
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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. 

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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