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Jízdní kola – Jízdní kola s pomocným elektrickým 
pohonem – Jízdní kola EPAC 

ČSN 
EN 15194 
OPRAVA 1 
30 9080 

 

Corrigendum 

ČSN EN 15194 (30 9080) Jízdní kola – Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem – Jízdní kola EPAC 
z července 2019 se opravuje takto: 

Článek 3.40 se nahrazuje takto: 

„3.40 
integrovaný nabíječ (integrated charger) 
nabíječ, který je součástí jízdního kola a je zapotřebí nástrojů pro jeho odpojení z jízdního kola“ 

Článek 4.2.15.3 se nahrazuje takto: 

„4.2.15.3 Nabíječ 

Jízdní kolo EPAC není určeno pro použití během nabíjení v elektrické síti, v případě integrovaného nabíječe se 
musí zkoušet celé jízdní kolo EPAC společně s integrovaným nabíječem na EMC podle platných norem založe-
ných na evropské směrnici pro EMC. 

POZNÁMKA Následující evropské normy se používají pro nabíječe určené k používání v domácím prostředí: EN 55014-1, 
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D., IČO 76236927 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kristýna Hanušová 

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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