ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Červen 2008

ICS 13.120; 97.100.10

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané
koberce a na topné jednotky pro vytápění
instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

ČSN
EN 60335-2-106
OPRAVA 1
36 1045

idt IEC 60335-2-106:2007/Cor.1:2008-02
Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60335-2-106:2008 je českou verzí opravy IEC 60335-2-106:2007/Cor.1:2008-02. Překlad
byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60335-2-106:2008 is the Czech version of the Corrigendum
IEC 60335-2-106:2007/Cor.1:2008-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as
the official version.
ČSN EN 60335-2-106 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod
odnímatelné podlahové krytiny z ledna 2008 se opravuje takto:

18

Trvanlivost

18.101.1

V posledních dvou odstavcích:

Namísto:
Pokles napětí nesmí přesáhnout 22,5 mV nebo 1,5násobek první změřené hodnoty, podle toho, co je nižší.
Po zkoušce musí prohlídka prokázat, že nedošlo k poškození, které by ovlivnilo vyhovění podle této normy.
Platí:
Pokles napětí nesmí přesáhnout 22,5 mV nebo 1,5násobek první změřené hodnoty, podle toho, co je nižší.
18.101.2
Namísto:
POZNÁMKA 2

Cyklus se skládá ze dvou pohybů, každý v jednom směru.

Platí:
POZNÁMKA 2

Cyklus se skládá ze dvou pohybů, každý v jednom směru.

Po zkoušce musí prohlídka prokázat, že nedošlo k poškození, které by ovlivnilo vyhovění podle této normy.
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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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