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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 je českou verzí opravy EN 61558-1:2005/Cor.:2006-08. Překlad byl 
zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 61558-1:2005/Cor.:2006-08. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the 
official version. 

ČSN EN 61558-1 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek 
a podobných výrobků – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky z července 2006 se opravuje takto: 

Strana 1 

Nahrazení předchozích norem 

Tento článek se ruší. 

Strana 2 

Upozornění na používání této normy 

Nahrazuje se text článku: 

Souběžně s touto normou se může používat dosud platná ČSN EN 61558-1 (35 1330) z května 1999, v souladu 
s předmluvou k EN 61558-1:2005. 

ČSN EN 61558-1 (35 1330) z května 1999 zůstává platná dokud všechny části 2, které se používají spolu s ní, 
nebudou zrušeny. Žádné datum zrušení nebylo proto stanoveno. Avšak, pokud je Část 1 používána pro výrobky, 
na které se nevztahuje část 2, nesmí být ČSN EN 61558-1 (35 1330) z května 1999 používána po 2008-10-01. 

Strana 8 

Předmluva 

Nahrazuje se nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) takto: 

– nejzazší datum zrušení národních norem, 
které jsou s EN v rozporu (dow) – 

Tato evropská norma nahrazuje EN 61558-1:1997 a její změny. Avšak EN 61558-1:1997 zůstává platná dokud 
všechny části 2, které se používají spolu s ní, nebudou zrušeny. Žádné nejzazší datum zrušení národních norem, 
které jsou s EN v rozporu (dow) nebylo proto stanoveno. Avšak, pokud je Část 1 používána pro výrobky, na 
které se nevztahuje část 2, nesmí být EN 61558-1:1997 používána po 2008-10-01. 
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Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 64895645 

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech 

 

 

 

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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