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Tato oprava je českou verzí opravy EN 60335-2-24:1999/Cor.:2001-07.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 60335-2-24:1999/Cor.:2001-07.
ČSN EN 60335-2-24 ed. 2 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely –
Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče a výrobníky ledu z července 2000 se opravuje takto:
Předmluva
Nahrazuje se odstavec týkající se zvláštních národních odchylek tímto:
Zvláštní národní odchylky způsobující odchylku od této evropské normy jsou uvedeny v příloze ZA a doplňují
ty, které jsou uvedeny v EN 60335-1.
Doplňuje se:

Příloha ZA (normativní)
Zvláštní národní podmínky
Doplněk:
Kapitola

Zvláštní národní podmínka

7.12

Dánsko
Pro nepřenosné spotřebiče třídy ochrany I určené pro používání v domácnostech se doplňuje
následující text k změně Dánska v Části 1, článek 7.12:
V návodu pro používání musí být uvedena informace s následujícím obsahem, týkající se
ochrany před nepřímým dotykem:
Tato chladnička (mraznička na potraviny) musí být chráněna proti nepřímému dotyku podle
silnoproudých předpisů. Tento požadavek platí také na chladničky (mrazničky na potraviny)
nahrazující spotřebič, který nebyl chráněn proti nepřímému dotyku.
Důvodem pro ochranu proti nepřímému dotyku je chránit uživatele v případě poruchy před úrazem elektrickým proudem.
V budovách postavených po 1. dubnu 1975 poskytují všechny zásuvky v kuchyních a možná
také v umývárnách nádobí, ochranu proti nepřímému dotyku.
V budovách postavených před 1. dubnem 1975 je ochrana proti nepřímému dotyku poskytnuta,
jestliže je do přívodu k zásuvce, ke které má být připojena chladnička (mraznička na potraviny),
nainstalován proudový chránič (RCCB) dimenzovaný na spouštění při proudu 0,03 A.
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V obou případech:
– se musí použít tříkolíková vidlice, jestliže je zásuvka vhodná pro tříkolíkovou vidlici, a vodič
se zelenožlutou izolací musí být připojen na zemnicí svorku (označenou

-417-IEC-5019-a),

– se musí použít dvoukolíková vidlice, jestliže je zásuvka vhodná pro dvoukolíkovou vidlici;
vodič se zelenožlutou izolací musí být odříznut co nejblíže vstupnímu otvoru vidlice.
Ve všech ostatních případech by měl k tomu oprávněný odborník navrhnout nejvýhodnější způsob vytvoření ochrany proti nepřímému dotyku pro chladničku (mrazničku na potraviny).
Výbor pro elektřinu doporučuje vytvořit požadovanou ochranu pomocí proudového chrániče
(RCCB) dimenzovaný na spouštění při proudu 0,03 A.

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.
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