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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 29.260.20  Březen 2014 

Výbušné atmosféry –  
Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy 

ČSN 
EN 60079-25 
ed. 2 
OPRAVA 1 
33 2320 

 idt EN 60079-25:2010/AC:2013-09 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60079-25 ed. 2:2011 je českou verzí opravy EN 60079-25:2010/AC:2013-09. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60079-25 ed. 2:2011 is the Czech version of the Corrigendum 
EN 60079-25:2010/AC:2013-09. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy 
z června 2011 se opravuje takto: 

Na titulní straně se do článku Nahrazení předchozích norem doplňuje tento odstavec: 

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50394-1 (33 2321) z října 2004. 

Titulní stránka evropské normy 
V hlavičce titulní stránky evropské normy se výraz „Nahrazuje EN 60079-25:2004“ nahrazuje výrazem „Nahrazuje 
EN 60079-25:2004 a EN 50394-1:2004“. 

Předmluva 

V předmluvě se druhá věta „Tato evropská norma nahrazuje EN 60079-25:2004“ nahrazuje větou „Tato evropská 
norma nahrazuje EN 60079-25:2004 a EN 50394-1:2004“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian 

 



 

 

 

 

 

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. 
 
 
ČSN EN 60079-25 ed. 2 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2014, 2 strany 
94851 Cenová skupina 998 

+!5J0JG3-jeifbf!


