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ČSN EN 60947-5-1 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí
řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů z února 2005 se opravuje takto:
Na straně 6 v Předmluvě k EN 60947-5-1:2004 se opravuje datum dow na 2007-05-01.
POZNÁMKA

Tato oprava vyplývá z opravy k EN 60947-5-1:2004 /Cor.:2005-07, kterou se opravuje datum dow.

Dva odstavce za uvedenými daty pro převzetí normy se nahrazují takto:
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky Směrnice (směrnic) ES – viz příloha ZZ.
Přílohy ZA a ZZ byly doplněny CENELEC.
Doplňuje se dále uvedená příloha ZZ:

Příloha ZZ (informativní)
Pokrytí základních požadavků Směrnic ES
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.
Vyhovění této normě se podílí na zajištění jednoho způsobu shody se všemi příslušnými základními požadavky,
jak jsou udány v článku 4 Směrnice ES 89/336/EC.
UPOZORNĚNÍ: Další požadavky a další Směrnice ES se mohou vztahovat na výrobky spadající do rozsahu
platnosti této normy.
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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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