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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 33.180.01  Březen 2015 

Kalibrace optických reflektometrů v časové 
oblasti (OTDR) – 
Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna 

ČSN 
EN 61746-1 
OPRAVA 1 
35 9206 

 idt EN 61746-1:2011/AC:2014-09 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61746-1:2011 přejímá anglickou verzi opravy EN 61746-1:2011/AC:2014-09. Má stejný 
status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 61746-1:2011 implements the English version of the Corrigendum 
EN 61746-1:2011/AC:2014-09. It has the same status as the official version. 

Vzhledem k charakteru opravy se z článku Nahrazení předchozích norem na titulní straně normy 
a v Národní předmluvě z článku Upozornění na používání této normy odstraňuje informace o tom, že normu 
ČSN EN 61746 ed. 2 (35 9206) z října 2005 nahrazuje též ČSN EN 61746-2 (35 9206) ze září 2011. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka 
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EN 61746-1:2011/AC:2014 

 

Corrigendum to EN 61746-1:2011 

English version 

___________ 

Delete the word "partially" on the title page and in the Foreword. 

__________ 

September 2014 
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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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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