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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61215-2:2017 přejímá anglickou verzi opravy EN 61215-2:2017/AC:2017-07. Má stejný status 
jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 61215-2:2017 implements the English version of the Corrigendum   
EN 61215-2:2017/AC:2017-07. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 61215-2 (36 4631) Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schvá- 
lení typu – Část 2: Zkušební postupy z července 2017 se opravuje takto: 

Národní předmluva 

Upozornění na používání této normy 

Obsah článku se opravuje takto: 

Tato norma částečně nahrazuje normy ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006 a ČSN EN 61646 ed. 2 
(36 4633) z února 2009. 

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61215-2:2017 dovoleno do 2020-02-10 používat dosud 
platné ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006 a ČSN EN 61646 ed. 2 (36 4633) z února 2009. 

Touto normou bude spolu s dalšími postupně vydávanými částmi souboru ČSN EN 61215 nahrazena   
ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006. 

ČSN EN 61215 ed. 2 bude zrušena až po vydání všech částí souboru ČSN EN 61215. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech 
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EN 61215-2:2017/AC:2017-07 

 

Corrigendum to EN 61215-2:2017 

English version 

___________ 

On the title page, add the following indication: 

"Supersedes EN 61646:2008 (partially)." 

In the Foreword, between the 2nd and the 3rd paragraphs, add the following paragraph: 

"This document supersedes EN 61646:2008 (partially)." 

__________ 

July 2017 
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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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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