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Corrigendum 

ČSN EN IEC 62046 (33 2207) Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranných zařízení k detekci pří-
tomnosti osob z ledna 2019 se opravuje takto: 

3.1 Termíny a definice 

V definici 3.1.39 se text v druhé větě POZNÁMKY 1 k heslu „…a jednoduché nebo zdvojené působení…“ nahrazuje 
textem „…a jednoduché nebo dvojité přerušení…“. 

4.7.1 Obecně 

V prvním odstavci článku se text v první větě „…působení jednoduchého/zdvojeného brzdění…“ nahrazuje textem 
„…působení jednoduchého/dvojitého přerušení…“. 

4.7.4 Opětné zahájení činnosti stroje pomocí ochranného zařízení 

V prvním odstavci článku se text v odrážkách v druhé větě 

„– jednoduché brzdění, … 

 – zdvojené brzdění, …“ 

nahrazuje textem 

„– jednoduché přerušení, … 

 – dvojité přerušení, …“. 

4.7.6 Blokování opětného spuštění 

V druhé větě POZNÁMKY se text „…a jednoduché nebo zdvojené působení…“ nahrazuje textem „…a jednoduché 
nebo dvojité přerušení…“. 

5.8 Opětné spuštění činnosti stroje pomocí ochranného zařízení 

V pátém odstavci článku se text v druhé větě „…režimu (pouze ochranný kryt, jednoduché, zdvojené opětné spuš-
tění)…“ nahrazuje textem „…režimu (pouze ochranný kryt, opětné spuštění jednoduchým, dvojitým přerušením)…“. 

V desátém odstavci článku se text v druhé větě „Pokud je zvoleno jednoduché nebo zdvojené spuštění…“ nahra-
zuje textem „Pokud je zvoleno jednoduché nebo dvojité přerušení…“. 

V jedenáctém odstavci článku se text v druhé větě „…(například jednoduché nebo zdvojené spuštění).“ nahrazuje 
textem „…(například jednoduché nebo dvojité přerušení).“. 

V šestnáctém odstavci článku se text „…pomocí jednoduché nebo zdvojené aktivace…“ nahrazuje textem „…pomocí 
jednoduchého nebo dvojitého přerušení…“. 
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Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Viera Borošová 

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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