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Ovládací zařízení pro světelné zdroje – 
Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým 
zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) 
napájená elektronická ovládací zařízení 
pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi) 

ČSN 
EN 61347-2-7 
ed. 3 
OPRAVA 2 
36 0510 

 

Corrigendum 

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky 
na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nou-
zové osvětlení (s vlastními bateriemi) ze září 2012 se opravuje takto: 

V kapitole 3 Termíny a definice se nahrazuje definice 3.13 takto: 

3.13 
světelný činitel předřadníku v nouzovém režimu (emergency ballast lumen factor)  
EBLF 
poměr světelného toku světelného zdroje v nouzovém režimu u osvětlení napájeného ovládacím zařízením pro 
nouzový režim a světelného toku téhož světelného zdroje provozovaného s příslušným referenčním předřadní-
kem při jeho jmenovitém napětí a kmitočtu; 

světelný činitel předřadníku v nouzovém režimu je minimální hodnota z hodnot zjištěných po poruše normálního 
napájení v celém průběhu jmenovité doby až do jejího konce 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721 

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství  

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. 



 

 

 

 

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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