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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60384-13-1:2006 přejímá anglickou verzi opravy EN 60384-13-1:2006/Cor.:2009-04 
a anglickou verzi opravy IEC 60384-13-1:2006/Cor.1:2009-04. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60384-13-1:2006 implements the English version of the Corrigendum  
EN 60384-13-1:2006/Cor.:2009-04 and implements the English version of the Corrigendum  
IEC 60384-13-1:2006/Cor.1:2009-04. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 60384-13-1 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –  
Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace – Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropyle-
nové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud – Úroveň hodnocení E z října 
2006 se opravuje takto: 

Název ČSN EN 60384-13-1 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –  
Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace – Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie 
a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud – Úroveň hodnocení E z října 2006 se na základě 
opravy EN 60384-13-1:2006/Cor.: 2009-04 opravuje takto: 

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –  
Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace – Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropyle-
nové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud – Úroveň hodnocení E a EZ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267  

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček 
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Corrigendum to EN 60384-13-1:2006 

English version 

___________ 

NOTE This corrigendum includes and replaces the corrigendum of November 2006. 

 

Title page 

Replace the titles by: 

Fixed capacitors for use in electronic equipment -  
Part 13-1: Blank detail specification -  

Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors - 
Assessment levels E and EZ 

(IEC 60384-13-1:2006) 
 
 
Condensateurs fixes utilisés  
dans les équipements électroniques -  
Partie 13-1: Spécification particulière 
cadre -  
Condensateurs fixes pour courant 
continu à diélectrique en film de 
polypropylène à armatures  
en feuilles métalliques -  
Niveaux d'assurances E et EZ 
(CEI 60384-13-1:2006) 

 Festkondensatoren zur Verwendung  
in Geräten der Elektronik -  
Teil 13-1: Vordruck  
für Bauartspezifikation - 
Festkondensatoren mit einem 
Dielektrikum aus Polypropylen  
und Belägen aus Metallfolien  
für Gleichspannung - 
Qualitätsbewertungsstufen E und EZ 
(IEC 60384-13-1:2006) 

 

Foreword 

Replace the last paragraph by: 

Annex ZA has been added by CENELEC. 

 
Add Annex ZA (see overleaf): 
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Annex ZA  
(normative) 

 
Normative references to international publications 
with their corresponding European publications 

 
The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies.  
 
NOTE   When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD 
applies.  
 
Publication Year Title EN/HD Year 
  

IEC 60410 -1) Sampling plans and procedures for inspection 
by attributes 

- - 
 

  

IEC 60384-1 (mod) -1) Fixed capacitors for use in electronic equipment 
Part 1: Generic specification 

EN 60384-1 
+ corr. October  

20012) 
2001 

 

  

IEC 60384-13 -1) Fixed capacitors for use in electronic equipment 
Part 13: Sectional specification - Fixed 
polypropylene film dielectric metal foil d.c. 
capacitors 

EN 60384-13 20062) 

 

___________ 

 

 

April 2009 

 

                                                      

1) Undated reference. 
2) Valid edition at date of issue. 
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March 2009 

IEC 60384-13-1 
(Second edition – 2006) 

 
Fixed capacitors for use in electronic equipment – 

 
Part 13-1: Blank detail specification – 

Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors – 
Assessment level E 

 
 
 

C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

Main title 
 
Amend the title of this standard on the cover page, the title page and above the FOREWORD and the 
SCOPE as follows: 
 
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 13-1: Blank detail specification – Fixed 
polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors – Assessment level E and EZ 
 
 
1.3 Ratings and characteristics 
 
Replace in Table 2, first column, “Rated capacitance” by “Nominal capacitance”. 
 
 
1.6 Ordering information 
 
Replace in item a) “rated capacitance” by “nominal capacitance”. 
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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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