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Oznámení o schválení
Text opravy IEC 62933-2-1:2017/COR1:2019 byl schválen CENELEC jako EN IEC 62933-2-1:2018/AC:2019-02
bez jakýchkoliv modifikací.
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5.2.1

Jmenovitá energetická kapacita

V první větě se nahrazuje „5.1.2“ na „5.1.3“.
5.2.4

Očekávaná životnost

V první odrážce se nahrazuje „Jmenovitá“ na „Skutečná“.
5.2.5.2 Rychlost náběhu
Ve druhé větě se nahrazuje „2 %“ na „10 %“.
Ve třetí větě se nahrazuje „98 %“ na „90 %“.
6.2.3

Zkouška účinnosti cyklu

Ve čtvrtém odstavci se nahrazuje „5.1.3“ na „5.2.3“.
6.2.6

Zkouška odběru vlastní spotřeby

V první větě se nahrazuje „5.1.2“ na „5.2.3“.

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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