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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 14591- 4:2007 je českou verzí opravy EN 14591- 4:2007/AC:2008-03. Překlad byl zajištěn 
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 14591- 4:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 14591- 4:2007/AC:2008-03. 
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 14591- 4 (44 6440) Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech – Část 4: Automatické 
hasicí systémy pro razicí stroje z prosince 2007 se opravuje takto: 

4.2 Požadavky na funkci 

4.2.1 Všeobecně 

Do 4.2.1 se vkládá tento nový pátý odstavec: 

„Musí se použít systém detekce chyby, aby bylo zajištěno, že části budou spolu pracovat správně.“ 

7 Požadavky na elektroniku pro zpracování signálu 

7.1 Všeobecně 

První věta v 7.1 doplňuje takto: 

„Elektronika pro zpracování signálu, včetně snímacího systému, musí přejít do bezpečného stavu při poruše 
(SIL 2 podle EN 61508-1).“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283 

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

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková 

 



 

 

 

 

 

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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