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Corrigendum 

ČSN EN 55035 (33 4235) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost 
z ledna 2018 se opravuje takto: 

Na titulní straně se do článku Nahrazení předchozích norem doplňuje:  

S účinností od 2022-07-28 se nahrazují ČSN EN 55024 ed. 2 (33 4289) ze září 2011 a ČSN EN 55103-2 ed. 2 
(33 4292) z června 2010, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

Národní předmluva 

Do článku Upozornění na používání této normy se jako první doplňuje tento odstavec: 

Souběžně s touto normou je v souladu s EN 55035:2017/A11:2020 dovoleno do 2022-07-28 používat dosud 
platné ČSN EN 55024 ed. 2 (33 4289) ze září 2011 a ČSN EN 55103-2 ed. 2 (33 4292) z června 2010. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Alexander Fazekaš 

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. 
 
   
ČSN EN 55035 OPRAVA 2  +!5J6BD5-bfbaae! 
515100 

 

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. 
Rok vydání 2022, 2 strany 
Cenová skupina 998 


	Národní předmluva

