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Corrigendum

Tato oprava přejímá anglickou verzi opravy EN 14591-1:2004/AC:2006-01. Překlad byl zajištěn Českým
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum implements the English version of the Corrigendum EN 14591-1:2004/AC:2006-01. It was
translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 14591-1 (44 6440) Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy –
Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů z května 2005 se opravuje takto:
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Příloha ZA musí být upravena takto:

Příloha ZA (informativní)
Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky evropské
směrnice 94/9/EC
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice nového přístupu 94/9/EC.
Jakmile je tato norma uvedena v Úředním věstníku Evropských společenství pod touto směrnicí a je převzata jako národní norma alespoň jedním členským státem, je splnění normativních ustanovení této normy
podle tabulky ZA.1, v rozsahu daném předmětem normy, předpokladem shody s příslušnými základními
požadavky této směrnice a přidružených předpisů ESVO.
Tabulka ZA.1 – Vztah mezi směrnicí 94/9/EC a ustanoveními této normy
Základní zdravotní a bezpečnostní požadavky
1

Odkaz v této normě

Společné požadavky

1.0.4 Podmínky okolního prostředí

5.3

1.0.5 Označování

6

1.2

Návrh a konstrukce

1.2.5 Dodatečné prostředky pro ochranu proti vnějšímu
zatížení
3
3.0

Doplňující požadavky pro ochranné systémy
Všeobecné požadavky

3.0.1 Dimenzování
3.1

5.2.3

5, přílohy A a B

Plánování a navrhování

3.1.1 Vlastnosti materiálů

5.2.1, přílohy A a B

3.1.2 Odolnost proti rázovým vlnám

5.3

3.1.5 Systémy pro uvolnění tlaku

5.3.2

UPOZORNĚNÍ: Na výrobek (výrobky), které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU.
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Jiří Hušák
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák

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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