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Corrigendum 

ČSN EN 14543 (06 1462) Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny – Venkovní ohřívače – 
Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory 
z ledna 2018 se opravuje takto: 

V 8.2.1 Obecně se text „Na spotřebiči musí být, čitelným a viditelným způsobem (podle potřeby po demontáži 
vnějšího pláště nebo krytu) vyznačeny trvale níže uvedené minimální informace, přičemž toto označení musí být 
provedeno bud přímo na spotřebiči, nebo bude-li třeba, na jednom nebo několika štítcích se jmenovitými údaji 
a/nebo na nálepkách, které jsou na něm pevné a trvale upevněny“ 

opravuje na 

„Na spotřebiči musí být čitelným a viditelným způsobem (podle potřeby po demontáži vnějšího pláště nebo krytu) 
vyznačeny trvale níže uvedené minimální informace, přičemž toto označení musí být provedeno bud přímo na 
spotřebiči, nebo, bude-li třeba, na jednom nebo několika štítcích se jmenovitými údaji a/nebo na nálepkách, které 
jsou na něm pevně a trvale upevněny.“ 

V 8.3.2 Značení související s bezpečností se text bodu b) 

„b) „Používání tohoto spotřebiče v uzavřených prostorech je NEBEZPEČNÉ a je ZAKÁZÁNO". 

Kromě toho musí být na spotřebiči uvedeno toto následující varování a schéma na obrázku 6“ 

opravuje na 

„b) „Používání tohoto spotřebiče v uzavřených prostorách je NEBEZPEČNÉ a je ZAKÁZÁNO“. 

Kromě toho musí být na obalu uvedeno toto následující varování a schéma na obrázku 6“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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