ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Říjen 2018

ICS 29.060.20

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací
a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím
vnikání vlhkosti

ČSN
EN 60708
OPRAVA 1
34 7832

idt IEC 60708:2005/COR1:2016-08
Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60708:2006 přejímá anglickou verzi opravy EN 60708:2005/AC:2016-08. Má stejný status
jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60708:2006 implements the English version of the Corrigendum
EN 60708:2005/AC:2016-08. 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 68 Kabely a vodiče
Pracovník České agentury pro standardizaci: Borošová Viera
Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
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.

506003

ČSN EN 60708/Opr. 1

ČSN EN 60708/Opr. 1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

EN 60708:2005/AC:2016-08
August 2016

EUROPÄISCHE NORM
ICS 29.060.20

English Version

Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture
barrier polyolefin sheath
(IEC 60708:2005/COR1:2016)
Câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et
gaine polyoléfine à barrière d'étanchéité
(IEC 60708:2005/COR1:2016)

Niederfrequenzkabel mit Isolierung aus Polyolefin und mit
Polyolefin-Schichtenmantel
(IEC 60708:2005/COR1:2016)

This corrigendum becomes effective on 19 August 2016 for incorporation in the English language version of the EN.

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2016 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN 60708:2005/AC:2016-08 E

EN 60708:2005/AC:2016-08

ČSN EN 60708/Opr. 1

Endorsement notice
The text of the corrigendum IEC 60708:2005/COR1:2016 was approved by CENELEC as EN 60708:2005/AC:2016-08 without any
modification.

ČSN EN 60708/Opr. 1

IEC 60708:2005/COR1:2016
 IEC 2016

–1–

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

IEC 60708

Edition 1.0

IEC 60708

2005-06

Édition 1.0

Low-frequency cables with polyolefin insulation
and moisture barrier polyolefin sheath

2005-06

Câbles pour basses fréquences à isolation
polyoléfine et gaine polyoléfine à
barrière d'étanchéité

IEC 60708:2005-06/COR1:2016-08(en-fr)

CORRIGENDUM 1

4.7 Filling

4.7 Remplissage

Replace, in the second dash of the second
paragraph, "The drop point shall be less
than 70 °C" by "The drop point shall be
higher than 70 °C".

Remplacer, dans le deuxième tiret du
second paragraphe, "le point de goutte
doit être inférieur à 70 °C" par "le point de
goutte doit être supérieur à 70 °C".

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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