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Podle zákona �. 22/1997 Sb. sm�jí být �eské technické normy rozmnožovány a rozši�ovány 
jen se souhlasem Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

�ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
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Varné nádobí – Domácí varné nádobí ur�ené  
pro sporáky, va�i�e nebo varné desky –  
�ást 1: Všeobecné požadavky 

�SN 
EN 12983-1 
OPRAVA 2 
94 4303 

 idt EN 12983-1:2000/AC:2008-10 

Corigendum 

Tato oprava �SN EN 12983-1:2002 je �eskou verzí opravy EN 12983-1:2000/AC:2008-10. P�eklad byl zajišt�n 
Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN EN 12983-1:2002 is the Czech version of the Corrigendum EN 12983-1:2000/AC:2008-10. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official vision. 

�SN EN 12983-1 (94 4303) Varné nádobí – Domácí varné nádobí ur�ené pro sporáky, va�i�e nebo varné 
desky – �ást 1: Všeobecné požadavky ze srpna 2002 se opravuje takto: 

Tabulka F.2 se nahrazuje následující tabulkou: 

Tabulka F.2 – Charakteristika plynového ho�áku 

Pr�m�r základny 

mm 

Jmenovitý výkon zdroje tepla 

kW 

Pr�m�r ho�áku 

mm 

D ≤ 200 

200 < D ≤ 220 

D > 220 

1,5 

2,3 

3,0 

∼ 60 

∼ 75 

∼ 90 

POZNAMKA Viditelný obvod plamene by nem�l p�esáhnout pr�m�r základny D. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Pleštilová 

 



 

 

 

 

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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