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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 140401-804 ed. 2:2012 přejímá anglickou verzi opravy 
EN 140401-804:2011/Cor.:2012-01. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 140401-804 ed. 2:2012 implements the English version of the Corrigendum 
EN 140401-804:2011/Cor.:2012-01. It has the same status as the official version. 

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. Milan Dian 
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Corrigendum to EN 140401-804 

English version 

___________ 

Replace all occurrences of "EN 60115-1:201X" with "EN 60115-1:2011" throughout the text. 

In the first table on page 5, replace in the second column, second row, "(month) 201X" with  
"June 2011". 

In 1.3.1, second paragraph, in the brackets, replace "500 kΩ" with "499 kΩ" to read: "1 % > 499 kΩ". 

In Table 3a, third row (RR 1608M), tolerance on rated resistance of ±1 %, fourth column (Resistance Range), 
replace "500 kΩ" with "499 kΩ" to read: "24,9 Ω to 499 kΩ". 

In Table 3b, third row (RR 1608M), tolerance on rated resistance of ±1 %, fourth column (Resistance Range), 
replace "500 kΩ" with "499 kΩ" to read: "267 kΩ to 499 kΩ". 

In the heading of Table 4, delete "(according to EN 140400:2003, Table 2)" to read: "Table 4 – Temperature 
coefficients and percentage change of resistance". 

In 1.9.4, 7th dash, delete "(only version E)". 

__________ 
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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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