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a zkoušky
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EN 61558-1
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idt EN 61558-1:1997/Cor.:2003-04
Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 61558-1:1997/Cor.:2003-04.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 61558-1:1997/Cor.:2003-04.
ČSN EN 61558-1 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně –
Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky z května 1999 se opravuje takto:
Na titulní straně se doplňuje článek:
Nahrazení předchozích norem
S účinností od 2005-12-01 se ruší ČSN EN 60742 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory – Požadavky (35 1330) z dubna 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou a jejími
částmi 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 a 2-9.

Národní předmluva
Nahrazuje se první odstavec takto:
Upozornění na používání této normy
Souběžně s touto normou se může používat dosud platná ČSN EN 60742 Oddělovací ochranné a bezpečnostní
ochranné transformátory – Požadavky (35 1330) z dubna 1998 v souladu s předmluvou k EN 61558-1:1997.

© Český normalizační institut, 2003
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Předmluva
Nahrazuje se druhý odstavec takto:
Tato evropská norma spolu s částmi 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 a 2-9 EN 61558 nahrazuje EN 60742:1995.
Nahrazuje se nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu, (dow) takto:
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2005-12-01
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17 Ochrana proti škodlivému vniknutí prachu, pevných těles a vlhkosti
Název kapitoly se opravuje na:

17 Ochrana před škodlivým vniknutím prachu, pevných těles a vlhkosti
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, Tomáš Pech
Technická normalizační komise: TNK 97, Elektroenergetika
Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech

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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