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Corrigendum 

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5/A1 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího 
proudu z listopadu 2019 se opravuje takto: 

Na titulní straně se zrušuje text prvního a druhého odstavce a nahrazuje se takto: 

Tato změna ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5:2019 je českou verzí změny EN IEC 60974-1:2018/A1:2019. Překlad byl 
zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Amendment to ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5:2019 is the Czech version of the Amendment  
EN IEC 60974-1:2018/A1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status 
as the official version. 

Vypracování opravy změny normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík  

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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