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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60998-2-3 ed. 2:2005 je českou verzí opravy IEC 60998-2-3:2002/Cor.1:2006-11. Překlad 
byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60998-2-3 ed. 2:2005 is the Czech version of the Corrigendum  
IEC 60998-2-3:2002/Cor.1:2006-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as 
the official version. 

ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – 
Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jed-
notkami prorážejícími izolaci z března 2005 se opravuje takto: 

10.107.2 Zkouška tahem u IPCD navržených pro vícežilové vodiče 

Místo: 

Tažná síla se vypočítá podle následujícího vzorce: 

F = F (x) n 

se uvede: 

Tahová síla se vypočítá podle tohoto vzorce: 

n(x)FF ⋅=  
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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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