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Námořní navigační a radiokomunikační zařízení 
a systémy – Palubní záznamník údajů plavby (VDR) – 
Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení 
a požadované výsledky zkoušek 

ČSN 
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OPRAVA 1 
36 7841 

 idt EN 61996-1:2013/AC:2014-02 
 idt IEC 61996-1:2013/Cor.1:2014-02 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61996-1 ed. 2:2014 přejímá anglickou verzi opravy IEC 61996-1:2013/Cor.1:2014-02. 
Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 61996-1 ed. 2:2014 implements the English version of the Corrigendum 
IEC 61996-1:2013/Cor.1:2014-02. It has the same status as the official version. 
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Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems –  

Shipborne voyage data recorder (VDR) –  
Part 1: Performance requirements, methods of testing and required test results 
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Annex A IEC 61162 sentence formats 
 
Replace, in Table A.1, 8th row, in the last column "ACMa" by "ACNa". 
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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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