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Tato oprava ČSN EN 60320-1 ed. 4:2016 je českou verzí opravy EN 60320-1:2015/AC:2016-02. Překlad byl
zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60320-1 ed. 4:2016 is the Czech version of the Corrigendum
EN 60320-1:2015/AC:2016-02. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status
as the official version.
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Oznámení o schválení
Text opravy IEC 60320-1:2015/COR1:2016 byl schválen CENELEC jako EN 60320-1:2015/AC:2016 bez jakýchkoliv modifikací.
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26.2.2 Minimální hodnoty vzdušných vzdáleností
Stávající text se nahrazuje následujícím novým textem:
Vzdušné vzdálenosti pro základní izolaci, přídavnou izolaci a funkční izolaci nesmí být menší než hodnoty stanovené v tabulce 15.
Kromě případů, kdy rozměry uvedené v příslušném noremním listu souboru IEC 60320 vedou k menším vzdálenostem, vzdušné vzdálenosti pro zesílenou izolaci nesmí být menší než hodnoty stanovené pro základní izolaci
v tabulce 15, avšak při použití nejbližšího vyššího kroku pro jmenovité impulzní výdržné napětí.
Splnění požadavku se kontroluje měřením.
26.3.2 Minimální povrchové cesty
Stávající text se nahrazuje následujícím novým textem:
Povrchové cesty pro základní izolaci, přídavnou izolaci a funkční izolaci nesmí být menší než hodnoty stanovené
v tabulce 16.
Kromě případů, kdy rozměry uvedené v příslušném noremním listu souboru IEC 60320 vedou k menším vzdálenostem, povrchové cesty pro zesílenou izolaci nesmí být menší než dvojnásobek hodnot stanovených pro základní
izolaci v tabulce 16.
Splnění požadavku se kontroluje měřením.

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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