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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
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Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické 
instalace – 
Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN 
EN 60669-1 
ed. 2 
OPRAVA 3 
35 4106 

 idt EN 60669-1:1999/Cor.:2007-01 
 + EN 60669-1:1999/A1:2002/Cor.:2007-01 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60669-1 ed. 2:2003 je českou verzí opravy  
EN 60669-1:1999/Cor.:2007-01 + EN 60669-1:1999/A1:2002/Cor.:2007-01. Překlad byl zajištěn Českým norma-
lizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.  

This Corrigendum to ČSN EN 60669-1 ed. 2:2003 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 60669-1:1999/Cor.:2007-01 + EN 60669-1:1999/A1:2002/Cor.:2007-01. It was translated by Czech Standards 
Institute. It has the same status as the official version.  

ČSN EN 60669-1 ed. 2 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: 
Všeobecné požadavky ze srpna 2003 se opravuje takto: 

EN 60669-1:1999 

Předmluva 

Text nejzazšího data zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) se nahrazuje takto: 

– nejzazší datum zrušení národních norem, 
které jsou s EN v rozporu (dow) 2009-09-01 

EN 60669-1:1999/A1:2002 

Předmluva 

Text nejzazšího data zrušení národních norem, které jsou se změnou EN v rozporu (dow) se nahrazuje takto: 

– nejzazší datum zrušení národních norem, 
které jsou se změnou v rozporu (dow) 2009-09-01 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: ČNI, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické zařízení a pojistky nn 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová 

 



 

 

 

 

 

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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