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 idt EN 61770:2009/Cor.:2011-03 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61770 ed. 2:2010 je českou verzí opravy EN 61770:2009/Cor.:2011-03. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 61770 ed. 2:2010 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 61770:2009/Cor.:2011-03. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has 
the same status as the official version. 

ČSN EN 61770 ed. 2 (36 1020) Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání 
a poruchám hadicových soustav z dubna 2010 se opravuje takto: 

Do obsahu se za přílohu ZA doplňuje příloha ZB. 

Za přílohu ZA se doplňuje příloha ZB: 

Příloha ZB (informativní) 

A-odchylky 

A-odchyka: Národní odchylka způsobená vlivem právních úprav, jejichž změna je v současné době mimo 
kompetenci člena CEN/CENELEC. 

Tato evropská norma spadá pod směrnici 2006/95/ES. 

A-odchylky v zemi EFTA jsou platné místo příslušných opatření evropské normy v dané zemi, dokud nebudou 
zrušeny. 

Článek Odchylka 

1 Spojené království (Nařízení 1999 o zásobování vodou v Anglii a ve Walesu (Vodovodní potrubí)  
 a odpovídající nařízení ve Skotsku a v Severním Irsku) 

Platí následující další požadavek: 

Konstrukční materiály spotřebiče nesmějí nepříznivě ovlivňovat kvalitu vody, s kterou mohou přijít 
do styku v řadě před zařízením pro zabránění zpětnému sání. 

Splnění požadavku se kontroluje zkouškami specifikovanými v BS 6920. 

 



ČSN EN 61770 ed. 2/Opr.1 

 

Článek Odchylka 

4.1 Spojené království (Nařízení 1999 o zásobování vodou v Anglii a ve Walesu (Vodovodní potrubí)  
 a odpovídající nařízení ve Skotsku a v Severním Irsku) 

Platí následující další požadavek: 

Zařízení pro zabránění zpětnému sání musí odpovídat ministerské vyhlášce o požadavcích 

na ochranu před zpětným sáním. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová 

 

 

 

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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