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Ovládací zařízení pro světelné zdroje –
Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické
měniče/střídače na stejnosměrné
nebo střídavé napájení pro žárovky

ČSN
EN 61347-2-2/A1
OPRAVA 2
36 0510

idt EN 61347-2-2:2001/A1:2006/Cor.:2006-11
Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61347-2-2:2001/A1:2006 je českou verzí opravy změny evropské normy
EN 61347-2-2:2001/A1:2006/Cor.:2006-11. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný
status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 61347-2-2:2001/A1:2006 is the Czech version of the Corrigendum
EN 61347-2-2:2001/A1:2006/Cor.:2006-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status
as the official version.
ČSN EN 61347-2-2/A1 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky
na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky z října 2006 se
opravuje takto:
V předmluvě ke změně evropské normy se nahradí poslední odstavec následujícím:
Přílohu ZA doplnil CENELEC.
Doplňuje se příloha ZA (viz druhá strana):
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství
Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák

© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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Příloha ZA (normativní)
Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské
publikace
Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí
pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).
POZNÁMKA Pokud byla mezinárodní publikace upravena společnou modifikací, vyznačenou pomocí (mod), používá se
příslušná EN/HD.

Publikace

Rok

Název

EN/HD

Rok

2005

Neproměnné kondenzátory pro použití
v elektronických zařízeních –
Část 14: Dílčí specifikace – Neproměnné
kondenzátory pro elektromagnetické odrušení
a pro připojení k napájecí síti

EN 60384-14

2005

Doplní se:
IEC 60384-14

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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