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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 
ICS 19.080; 29.020  Duben 2017 

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení 
nízkého napětí – Definice, požadavky na zkoušky 
a zkušební postupy, zkušební zařízení 

ČSN 
EN 61180 
OPRAVA 1 
34 5650 

 

Corrigendum 

ČSN EN 61180 (34 5650) Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí – Část 1: Defi-
nice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení z února 2017 se opravuje takto: 

V článku Nahrazení předchozích norem se opravují třídicí znaky takto: 

S účinností od 2019-07-29 se nahrazují ČSN EN 61180-1 (34 5650) ze srpna 1997 a ČSN EN 61180-2 (34 5650) 
z července 1997, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

V Národní předmluvě se v článku Upozornění na používání této normy opravují třídicí znaky takto: 

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61180:2016 dovoleno do 2019-07-29 používat dosud 
platné ČSN EN 61180-1 (34 5650) ze srpna 1997 a ČSN EN 61180-2 (34 5650) z července 1997. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miroslav Urban 

 



 

 

 

 

 

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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