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Tato oprava je českou verzí opravy EN 61558-2-15:2001/Cor.:2004-04.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 61558-2-15:2001/Cor.:2004-04.
ČSN EN 61558-2-15 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně –
Část 2-15: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro
léčebné účely z prosince 2001 se opravuje takto:
POZNÁMKA

Tato oprava obsahuje a nahrazuje opravu Corrigendum srpen 2003.

Předmluva
Nahrazuje se odstavec následující za daty převzetí takto:
Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.
Přílohy označené jako „informativní“ jsou pouze pro informaci.
V této normě je příloha ZB normativní a příloha ZC informativní.
Přílohy ZB a ZC doplnil CENELEC.
Doplňují se následující společné modifikace:

6

Jmenovité hodnoty

6.102

Nahrazuje se „3 kVA“ textem „0,5 kVA“.

Ruší se národní poznámka.
Mění se název stávající přílohy na „Příloha ZB“.
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Doplňuje se:

Příloha ZC (informativní)
Odchylky A
Odchylka A: Národní odchylka kvůli předpisům, jejichž změna je prozatím mimo oprávnění člena
CEN/CENELEC.
Tato evropská norma spadá pod direktivu 73/23/EEC.
POZNÁMKA (z CEN/CENELEC IR Část 2, 3.1.9): Tam, kde normy spadají pod Směrnice ES, zastává Komise Evropských
společenství názor (OJ No C59, 1982-03-09), že v důsledku rozhodnutí Soudního dvora v případu 815/79 Cremonini/
Vrankovich (Zprávy Evropského soudního dvora 1980, str. 3583) není shodnost s odchylkou typu A nadále povinná
a že nemá být omezován volný pohyb výrobků vyhovujících takové normě v rámci ES, za podmínky dodržení postupu
ochrany bezpečnosti stanovené v příslušné Směrnici.

Článek

Odchylka

Všeobecně

Španělsko
(Real Decreto 842/2002; datované 2002-08-02 pro Pravidla pro elektrické instalace nízkého
napětí; ITC-BT-38, Zvláštní požadavky pro elektrické instalace v místnostech pro léčebné
účely)
Shoda se závaznými technickými požadavky pro transformátory pro napájení v místnostech
pro léčebné účely je předpokládána při použití španělské normy UNE 20615:1978, Lékařské
oddělovací ochranné transformátory a ovládací a dohlížecí zařízení.

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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