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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN IEC 63056:2020 přejímá anglickou verzi opravy EN IEC 63056:2020/AC:2021-07. Má stejný 
status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN IEC 63056:2020 implements the English version of the Corrigendum  
EN IEC 63056:2020/AC:2021-07. It has the same status as the official version. 

Národní předmluva 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek 

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. 
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This corrigendum becomes effective on 9 July 2021 for incorporation in the English language version of the EN. 
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Endorsement notice 
 
The text of the corrigendum IEC 63056:2020/COR1:2021  was approved by CENELEC as EN IEC 63056:2020/AC:2021-07 without any 
modification. 
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C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

Corrections to the French version appear after the English text. 

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais. 

5.3 The peak voltage of charging 

Replace "battery system manufacturer" with "cell manufacturer" at the end of the existing 
paragraph, as follows: 

"When a charging current has an alternating component, a battery system manufacturer shall 
ensure that the peak voltage of the charging current is under the upper limit charging voltage, 
specified by the cell manufacturer, by monitoring the voltage of every single cell or cell block." 

Replace the existing Table 1 with the following new Table 1:   

Table 1 – Type test 

Test items DUT 

7.2 Resistance to abnormal heat minimum of 1 

7.6 Protection for short circuit during transport and installation minimum of 1 

7.4 Electric insulation check during transport and installation minimum of 1 

7.7 Protection for reverse connection minimum of 1 

7.9 Drop test minimum of 1 

7.8 Overdischarge control of voltage (battery system) minimum of 1 

 

 

 

 

IE
C

 6
30

56
:2

02
0-

03
/C

O
R

1:
20

21
-0

6(
en

-f
r)

 
ČSN EN IEC 63056/Opr. 1







 

 

 

 

 

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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