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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 17.220.20; 33.070.01  Květen 2015 

Základní norma pro prokazování shody pevných 
zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), 
určených pro užití v bezdrátových 
telekomunikačních sítích, se základními 
omezeními nebo referenčními úrovněmi  
při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním 
elektromagnetickým polím, když jsou zařízení 
uváděna do provozu 

ČSN 
EN 50400 
OPRAVA 1 
 
 
 
 
36 7911 

 idt EN 50400:2006/AC:2011-10 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50400:2007 je českou verzí opravy EN 50400:2006/AC:2011-10. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50400:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 50400:2006/AC:2011-10. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 50400 (36 7911) Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos 
(110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními ome-
zeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým 
polím, když jsou zařízení uváděna do provozu z ledna 2007 se opravuje takto: 

Rozhodnutím Technického výboru CENELEC ze 139. zasedání, položka 2.6.1, se v textu odchylky typu A pro 
Švýcarsko nahrazuje „Tato výrobková norma nesmí být aplikována“ za „Tato základní norma nesmí být aplikována“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Kubeš 

 

 



 

 

 

 

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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