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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60730-2-7 ed. 2:2011 je českou verzí opravy EN 60730-2-7:2010/AC:2011-12. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60730-2-7 ed. 2:2011 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 60730-2-7:2010/AC:2011-12. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has 
the same status as the official version. 

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – 
Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače ze září 2011 se opravuje takto: 

Předmluva 

V první větě se „EN 60730-2-1“ nahrazuje „EN 60730-2-7“. 

Oprava v anglickém originálu byla provedena v ČSN při jejím vydání. 

7 Informace 

Tabulka 7.2 

Stávající text „Doplňující poznámky k tabulce 7.2“ se nahrazuje „Doplňující poznámky 101 a 103 k tabulce 7.2 
se zrušují“. 

Oprava v anglickém originálu byla částečně provedena v ČSN při jejím vydání. 

17 Trvanlivost 

Doplňují se tyto nové položky: 

17.1.3 Sled a podmínky zkoušek 

17.1.3.101 Ve druhé odrážce se zrušuje odkaz na tabulky 17.2-2 a 17.2-3 (dvakrát). 

 



ČSN EN 60730-2-7 ed. 2/Opr. 1 

 

17.2 Elektrické podmínky pro zkoušky 

Tabulka 17.2-2 Zrušuje se 

Tabulka 17.2-3 Zrušuje se 

Doplňující poznámky k tabulkám 17.2-2 a 17.2-3 Zrušují se obě doplňující poznámky 101 a 102. 

17.2.101 Zrušuje se text tohoto článku. 

7.16.101.3 

Stávající text „Zrušuje se tento článek“ se nahrazuje „Zrušuje se tento článek včetně odkazů na články zahrnu-
jící 17.16.101.3.1 až 17.16.103.1.8“. 

Oprava v anglickém originálu byla provedena v ČSN při jejím vydání. 

Doplňuje se následující nová položka: 

17.16.102 Umělé zátěže Text tohoto článku se zrušuje. 

17.16.103 TV časová relé 

Stávající text „Zrušují se články 17.16.103.1 až 17.16.103.1.5 včetně a tabulka 17.16.103.1.2.“ se nahrazuje 
textem „Zrušují se články 17.16.103.1 až 17.16.103.1.5 včetně“. 

Oprava v anglickém originálu byla provedena v ČSN při jejím vydání. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik 

 

 

 

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. 
 
 
ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2013, 2 strany 
92583 Cenová skupina 998 

+!5J0JG3-jcfidh!


