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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013/A1:2015 je českou verzí opravy  
EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný 
status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013/A1:2015 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has  
the same status as the official version. 

ČSN EN 61008-1 ed. 3/A1 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní 
a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla z července 2015 se opravuje takto: 

Národní předmluva 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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EVROPSKÁ NORMA EN 61008-1:2012/ 
EUROPEAN STANDARD  A1:2014/AC:2016-06 
NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM Červen 2016  

ICS 29.120.50  

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní 
a podobné použití (RCCB) – 

Část 1: Obecná pravidla 
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016) 

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection  
for household and similar uses (RCCBs) – 

Part 1: General rules 
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016) 

Interrupteurs automatiques à courant différentiel 
résiduel sans dispositif de protection contre  
les surintensités incorporé pour usages domestiques 
et analogues (ID) –  
Partie 1: Règles générales 
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016) 

Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne 
eingebauten Überstromschutz (RCCBs)  
für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen – 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016) 

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-06-03 pro začlenění do anglické jazykové verze EN. 

 

   
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel 

© 2016 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky  
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC. 
 Ref. č. EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 E 
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Oznámení o schválení 

Text opravy IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016 byl schválen CENELEC jako  
EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 bez jakýchkoliv modifikací. 
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Tabulka A.1 – Sledy zkoušek 

Řádky pro sledy zkoušek E a F se nahrazují následujícími novými řádky: 

E 9.11.2.4 a) 
9.11.2.2 

Koordinace při Inc 
Činnost při Im 

F 9.11.2.4 b) 
9.11.2.4 c) 

Koordinace při Im 
Koordinace při IΔc 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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