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Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí 
pro domácnost a podobné použití (POP) 

ČSN 
EN 50550 
OPRAVA 1 
35 4195 

 idt EN 50550:2011/Cor.:2012-03 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50550:2011 je českou verzí opravy EN 50550:2011/Cor.:2012-03. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50550:2011 is the Czech version of the Corrigendum EN 50550:2011/Cor.:2012-03. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 50550 (35 4195) Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné  
použití (POP) z prosince 2011 se opravuje takto: 

V 8.1.3, v prvním odstavci se „tabulka 3“ nahrazuje „tabulkou 2“ na „Minimální požadované vzdušné vzdálenosti 
a povrchové cesty jsou uvedeny v tabulce 2, která je založena na POP navrženém pro činnost v prostředí se 
stupněm znečištění 2.“.NP) 

V 8.1.3, v označení tabulky 2 – (dokončení) se „Tabulka 3“ nahrazuje „Tabulkou 2“ na „Tabulka 2 – (dokončení)“. NP) 

V 8.1.3, v poznámce g tabulky 2 se „RCCB“ nahrazuje „POP“ na „Toto platí také pro vzdušné vzdálenosti 
a povrchové cesty mezi živými částmi rozdílné polarity POP a zařízení montovaných poblíž.“. 

V 9.8.3, v posledním odstavci položky a) se „tabulka 3“ nahrazuje „tabulkou 2“ na „Vzdušné vzdálenosti 
a povrchové cesty splňující požadavky tabulky 2 a desky s plošnými spoji s povlakem typu B vyhovující podle 
EN 60664-3 jsou z této zkoušky vyloučeny;“. 

V 9.10.1.3, v tabulce 6, ve třetí větě poznámky a se „RCD“ nahrazuje „POP“ na „Bod, ve kterém se výboje aplikují, 
se zvolí prozkoumáním přístupných povrchů POP, když se instalují jako při normálním používání.“. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství nn a pojistky nn 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták 

 

 

 

 

 

                                                      
NP) NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČSN EN 50550:2011 je již nahrazeno. 



 

 

 

 

 

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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