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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60664-4:2006 je českou verzí opravy EN 60664-4:2006/Cor.:2006-11. Překlad byl zajištěn 
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60664-4:2006 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 60664-4:2006/Cor.:2006-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the 
official version. 

ČSN EN 60664-4:2006 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 4: Vliv namáhání  
napětím s vysokým kmitočtem z července 2006 se opravuje takto: 

Předmluva 

Poslední odstavec se nahrazuje textem: 

Přílohu ZA doplnil CENELEC. 

Příloha ZA (viz dále) 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik 
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Příloha ZA (normativní) 

Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými 
publikacemi 

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odka-
zů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu 
(včetně změn). 

POZNÁMKA Pokud byla mezinárodní publikace upravena společnou modifikací, vyznačenou pomocí (mod), používá 
se příslušná EN/HD. 

Publikace Rok Název EN/HD Rok 

IEC 60112  2003 Zkoušky tuhých elektroizolačních materiálů. EN 60112 2003 
  Metoda určování porovnávacích indexů 
  a indexů odolnosti tuhých izolačních  
  materiálů proti plazivým proudům za vlhka 

IEC 60664-1 1992 Koordinace izolace elektrických zařízení EN 60664-1 2003 
(mod)   nízkého napětí 
+A1 2000 Část 1: Zásady požadavky a zkoušky 
+A2 2002 

IEC 60664-5 2003 Koordinace izolace elektrických zařízení EN 60664-5 2003 
   pro střídavé napětí při umělém znečištění 
   nízkého napětí – 
   Část 5: Komplexní metoda pro stanovení 
   nejkratších vzdušných vzdáleností  
   a povrchových cest rovných nebo menších 
   než 2 mm 

IEC Pokyn 104 1997 Směrnice pro navrhování bezpečnostních – – 
   norem a úloha komisí při řízení funkce  
  bezpečnosti a skupin pro funkce bezpečnosti 
  a skupin pro funkce bezpečnosti 

 

 

 

 

 
 

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. 
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