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Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61770:2000 je českou verzí opravy EN 61770:1999/Cor.:2005-12. Překlad byl zajištěn Českým
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené opravy evropské normy.
This Corrigendum to ČSN EN 61770:2000 is the Czech version of the Corrigendum EN 61770:1999/Cor.:2005-12.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 61770 (36 1020) Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání
a poruchám hadicových soustav z října 2000 se opravuje takto:
Příloha ZB
Odchylky A pro Spojené království v článcích 9.1.6, 9.1.7 a 9.1.8 se nahrazují takto:
9.1.6, 9.1.7

Spojené království (Nařízení o zásobování vodou v Anglii a Walesu (vodovodní potrubí) z roku 1999
a odpovídající nařízení o vodním hospodářství ve Skotsku a Severním Irsku)
V důsledku Nařízení o zásobování vodou z roku 1999 se hadicové soustavy pro zásobování
teplou vodou zkoušejí při maximální jmenovité teplotě a při maximálním jmenovitém tlaku.

9.1.8

Spojené království (Nařízení o zásobování vodou v Anglii a Walesu (vodovodní potrubí) z roku 1999
a odpovídající nařízení o vodním hospodářství ve Skotsku a Severním Irsku)
V důsledku Nařízení o zásobování vodou z roku 1999 se hadicové soustavy pro zásobování teplou
vodou zkoušejí při maximální jmenovité teplotě a při 1,5násobku maximálního jmenovitého tlaku.
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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.
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