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Tato oprava je českou verzí opravy HD 639 S1:2002/Cor.:2003-07.
This corrigendum is the Czech version of the Corrigendum HD 639 S1:2002/Cor.:2003-07.
ČSN 35 4190 Elektrická příslušenství – Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové
ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD) z prosince 2002 se opravuje takto:

Příloha ZB
6.1

Doplňuje se:
Finsko
1

PRCD, které neodpovídají finskému doplňujícímu požadavku v článku 9.32, musí být označeny takto:
„Varoitus! Saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan“
„Varning! Jordfelsbrytaren måste alltid ansulatas till ett jordat uttag“
(Výstraha! Tento proudový chránič musí být vždy připojen k uzemněné zásuvce)
Tato informace musí být jasně viditelná, když je PRCD v normálním používání.
Island
2

PRCD, které neodpovídají finskému doplňujícímu požadavku v článku 9.32, musí být označeny takto:
„Aövörun! Lekastraumsrofinn (Bilunarstaumsroffin) veröur alltaf aö tengjast í jarötengdan tengil.“
(Výstraha! Tento proudový chránič musí být vždy připojen k uzemněné zásuvce)
Tato informace musí být jasně viditelná, při normálním použití PRCD.
9.32 Výčet zemí „Norsko, Švédsko“ se nahrazuje výčtem „Finsko, Island, Norsko, Švédsko“.

1

2

V německé verzi je uvedeno švédskému doplňujícímu požadavku, ve francouzské verzi je uvedeno norskému doplňujícímu požadavku.
V anglické verzi uvedeno chybně finskému místo islandskému doplňujícímu požadavku, v německé verzi je uvedeno
švédskému doplňujícímu požadavku a ve francouzské verzi norskému doplňujícímu požadavku.

© Český normalizační institut, 2004
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

69456

ČSN 35 4190/Opr. 1

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČO 16316151
Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické zařízení a pojistky nn
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová
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