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Corrigendum 

�SN EN 50470-1 (35 6137) Vybavení pro m��ení elektrické energie (AC) – �ást 1: Všeobecné požadavky, 
zkoušky a zkušební podmínky – M��icí za�ízení (t�ídy A, B a C) z kv�tna 2007 se opravuje takto: 

3.5.10 

Termín „referen�ní proud“ se opravuje na „referen�ní nap�tí“. 

Tabulka 5 – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro elektrom�r s izola�ním pouzdrem 
t�ídy ochrany II 

Tabulka se nahrazuje touto tabulkou (oprava se týká hodnot ve druhém sloupci „Jmenovité impulzní nap�tí“): 

Minimální vzdušná vzdálenost Minimální povrchová cesta Fázové nap�tí 
proti zemi 

odvozené od 
jmenovitého 

nap�tí systému 

Jmenovité 
impulzní nap�tí Vnit�ní  

elektrom�r 
Venkovní 

elektrom�r 
Vnit�ní 

elektrom�r 
Venkovní 

elektrom�r 

V V mm mm mm mm 

≤ 100 

≤ 150 

≤ 300 

≤ 600 

2 500 

4 000 

6 000 

8 000 

1,5 

3,0 

5,5 

8,0 

1,5 

3,0 

5,5 

8,0 

2,0 

3,2 

6,3 

12,5 

3,2 

5,0 

10,0 

20,0 

7.4.6 

b) 

První odrážka „elektrom�r v neprovozním stavu“ se opravuje na „elektrom�r v provozním stavu“. 

P�íloha F 

V �ádku tabulky 1.1 ve t�etím sloupci se „7.3.2“ opravuje na „7.3.3“. 

V �ádku tabulky 6.1 (na následující stran�) ve t�etím sloupci se „6.3.1“ opravuje na „6.3.2“. 

V �ádku tabulky 6.2 ve t�etím sloupci se „6.3.2“ opravuje na „6.3.3“. 

V �ádku tabulky 6.3 ve t�etím sloupci se „6.3.3“ opravuje na „6.3.4“. 

V �ádku tabulky 6.4 ve t�etím sloupci se „6.3.4“ opravuje na „6.3.5“. 
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Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135283 

Technická normaliza�ní komise: TNK 56 Elektrické m��icí p�ístroje 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podn�ty a p�ipomínky týkající se technických norem a zájem o možnou ú�ast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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