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Elektrické spotřebiče pro domácnost  
a podobné účely – Bezpečnost –  
Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie 
pro elektrické ohradníky 

ČSN 
EN 60335-2-76 
ed. 2 
OPRAVA 1 
36 1045 

 idt IEC 60335-2-76:2002/Cor.1:2013-08 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60335-2-76 ed. 2:2005 přejímá anglickou verzi opravy IEC 60335-2-76:2002/Cor.1:2013-08. 
Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60335-2-76 ed. 2:2005 implements the English version of the Corrigendum 
IEC 60335-2-76:2002/Cor.1:2013-08. It has the same status as the official version. 

Vypracování opravy normy 
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Household and similar electrical appliances – 

Safety – 
Part 2-76: Particular requirements for electric 

fence energizers 

CEI 60335-2-76 
(Deuxième édition:2002) 

 
Appareils électrodomestiques et analogues – 

Sécurité – 
Partie 2-76: Règles particulières pour les 

électrificateurs de clôtures 

 
 

C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

 

31 Resistance to rusting 

Replace 

IEC 60068-2-5 

by: 

IEC 60068-2-52. 

 

31 Résistance à la rouille 

La correction ne concerne que le texte 
anglais. 
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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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