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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 13229:2002/A2:2005 je českou verzí opravy EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007-08. Překlad 
byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 13229:2002/A2:2005 is the Czech version of the Corrigendum 
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007-08. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status 
as the official version. 

ČSN EN 13229/A2 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky 
a zkušební metody z února 2005 se opravuje takto: 

V A.6.2.9 se text „Hodnoty A a p, použité v rovnici (21), se vypočítají takto:“ nahrazuje tímto zněním: 

„Hodnoty A a ms, použité v rovnici (21), se vypočítají takto:“ 

V rovnici (22) se „p“ nahrazuje „ms“. 

Do článku 6.3.2 Emise oxidu uhelnatého u všech ostatních spotřebičů s uzavřenými dvířky se doplňuje tato 
poznámka: 

„POZNÁMKA V některých zemích se v národních právních předpisech také požaduje použití mezních hodnot pro emise 
částic a organických částic, pro emise při podmínkách minimálního a sníženého příkonu a pro hmotnostní hodnoty emisí. 
V některých zemích jsou právní předpisy o čistotě ovzduší vztaženy k používání schválených paliv.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut 

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva 

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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