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Oznámení o schválení
Text opravy IEC 61303:1994/COR1:2016 byl schválen CENELEC jako EN 61303:1995/AC:2016-07 bez jakýchkoliv modifikací.
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4.1.2.2

Vyhodnocení

Třetí věta článku se nahrazuje novou větou:
Pro každé měření se vypočítá ER, což je poměr očekávané AKTIVITY ke korigované měřené AKTIVITĚ.
5.3

Vyhodnocení

Původní vzorec tohoto článku se nahrazuje novým vzorcem:
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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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