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Tato oprava ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2:2019 přejímá anglickou verzi opravy EN IEC 60404-6:2018/AC:2018-12.
Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2:2019 implements the English version of the Corrigendum
EN IEC 60404-6:2018/AC:2018-12. It has the same status as the official version.

Národní předmluva
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705
Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku
Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian
Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci,
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Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the
magnetic properties of magnetically soft metallic and powder
materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the
use of ring specimens
(IEC 60404-6:2018/COR1:2018)
Matériaux magnétiques - Partie 6: Méthodes de mesure des
propriétés magnétiques des matériaux métalliques et des
matériaux en poudre magnétiquement doux, aux
fréquences comprises entre 20 Hz et 100 kHz, sur des
éprouvettes en forme de tore
(IEC 60404-6:2018/COR1:2018)

Magnetische Werkstoffe - Teil 6: Verfahren zur Messung
der magnetischen Eigenschaften weichmagnetischer und
pulverförmiger Werkstoffe bei Frequenzen im Bereich 20 Hz
bis 100 kHz mit Hilfe von Ringproben
(IEC 60404-6:2018/COR1:2018)

This corrigendum becomes effective on 21 December 2018 for incorporation in the English language version of the EN.
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Endorsement notice
The text of the corrigendum IEC 60404-6:2018/COR1:2018 was approved by CENELEC as EN IEC 60404-6:2018/AC:2018-12 without any
modification.
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Part 6: Methods of measurement of the magnetic
properties of magnetically soft metallic and
powder materials at frequencies in the range of
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CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.
Les corrections portant sur la version française figurent après le texte anglais.

Replace Formula (B.4) with the following new formula:
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(B.4)

Replace, after Formula (B.9), the existing line describing U 2 (t) by the following text:
U 2 (t), U 2 (τ) is the induced secondary voltage, in function of time, in volts;

IEC 60404-6:2018-05/COR1:2018-11(en-fr)

τ is an auxiliary time variable;

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.
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