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Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení – 
Část 1: Kmenová specifikace 

ČSN 
EN 60939-1 
OPRAVA 3 
 
35 8281  

 idt EN 60939-1:2005/Cor.:2009-04 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60939-1:2005 je českou verzí opravy EN 60939-1:2005/Cor.:2009-4. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN 60939-1:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 60939-1:2005/Cor.:2009-04. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 60939-1 (35 8281) Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení – Část 1: Kmenová specifikace 
z prosince 2005 se opravuje takto: 

Na titulní straně normy se článek Nahrazení předchozích norem doplňuje takto: 

Touto normou se nahrazují ČSN EN 133100 (35 8281) z února 1999 a ČSN EN 133101 (35 8281) z února 1999.  

Na překladu titulní strany evropské normy se nahrazuje pod linkou pod označením normy poznámka o náhradě: 

Nahrazuje EN 133000:1997, EN 133100:1998 a EN 133101:1998. 

Do předmluvy k evropské normě se druhý odstavec nahrazuje takto: 

Tato evropská norma nahrazuje EN 133000:1997, EN 133100:1998 a EN 133101:1998. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček 

 



 

 

 

 

 

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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