ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Leden 2008

ICS 13.220.40; 29.020

Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 11-20: Zkoušky plamenem –
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Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60695-11-20:2000 je českou verzí opravy IEC 60695-11-20:1999/Cor.:2000-02.
Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60695-11-20:2000 is the Czech version of the Corrigendum
IEC 60695-11-20:1999/Cor.:2000-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as
the official version.
ČSN EN 60695-11-20 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem –
Zkouška plamenem o výkonu 500 W z února 2000 se opravuje takto:
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1

Předmět normy

V posledním odstavci namísto:
(viz 8.3.7)
platí:
(viz 8.4)
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8.2.6
Nahrazuje se stávající první věta takto:
Jestliže třeba jen jedno zkušební těleso ze souboru pěti zkušebních tyčí aklimatizovaných daným způsobem
nesplnily všechna kritéria pro zařazení do příslušného stupně, musí se zkoušet jiný soubor pěti zkušebních
tyčí aklimatizovaných stejným způsobem. Všechna zkušební tělesa z druhého souboru musí splnit všechna
předepsaná kritéria pro zařazení do příslušného stupně.
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Namísto:
8.3.7

Klasifikace

platí:
8.4

Klasifikace

© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79844

ČSN EN 60695-11-20/Opr. 1

Doplňuje se následující nový text jako nový článek 8.3.7:
Jestliže třeba jen deska ze souboru tří zkušebních desek aklimatizovaných daným způsobem nesplnily
všechna kritéria pro zařazení do příslušného stupně, musí se zkoušet jiný soubor tří zkušebních desek
aklimatizovaných stejným způsobem. Všechny desky z druhého souboru musí splnit všechna předepsaná
kritéria pro zařazení do příslušného stupně.
Namísto:
8.4

Protokol o zkoušce

platí:
8.5

Protokol o zkoušce

U odrážky k) namísto:
(viz 8.3.7)
platí:
(viz 8.4)
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Obrázek 4b – Zkušební deska
V obrázku se ruší „R max. 1,3“ a „Odstranit ostré hrany“
Oblé rohy na výkresu zkušební desky se nahrazují pravými úhly.
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták

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.
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