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Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheet - Part 1: General design details and
requirements
Câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine à barrière d’étanchéité - Première partie:
Constitution générale et prescription
Niederfrequenzkabel mit Polyolephinisolation und mit geschichtetem vor Feuchtigkeitseindringen schützendem
Polyolephinmantel - Teil 1: Allgemeine Spezifikation

ČSN IEC 708-1 Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm
zabraňujícím vnikání vlhkosti - Část 1: Všeobecná specifikace z října 1993 se opravuje takto:
1) strana 7, druhý odstavec 9.1.1:
místo „...nebo 10 párových...“ má být „...nebo 100 párových...“;
2) strana 9, čtvrtý odstavec 19.1:
místo „...- 35 % pro...“ má být „...- 350 % pro...“;
3) strana 9, 20.1.1:
místo „...8 kV stejnosměrného nebo 12 kV střídavého napětí“ má být „...8 kV střídavého nebo 12 kV
stejnosměrného napětí“;
4) strana 10, druhý odstavec 21.4:
místo „...- (100 ±2) oC pro polypropylen hustoty...“ má být „...- (100 ±2) oC pro polyetylén hustoty...“;
5) strana 13, první vzorec kapitoly 28:
místo „. . .
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Upozornění: 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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