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Neproměnné kondenzátory pro použití 
v elektronických zařízeních –  
Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace – 
Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory 
pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem 
z oxidu manganičitého – Úroveň hodnocení EZ 

ČSN 
EN 60384-3-1 
OPRAVA 1 
 
 
35 8291  

 idt EN 60384-3-1:2006/Cor.:2009-04 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60384-3-1:2007 přejímá anglickou verzi opravy EN 60384-3-1:2006/Cor.:2009-04. Má 
stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60384-3-1:2007 implements the English version of the Corrigendum  
EN 60384-3-1:2006/Cor.:2009-04. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 60384-3-1 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 3-1: 
Vzorová předmětová specifikace – Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou 
montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého – Úroveň hodnocení EZ z července 2007 se opravuje 
takto: 

Na titulní stranu normy se doplňuje článek:  

Nahrazení předchozích norem 

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 130801 (35 8293) ze srpna 2002. 

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 
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Corrigendum to EN 60384-3-1:2006 

English version 

___________ 

 

Title page 

Add the following superseding note: "Supersedes EN 130801:2002". 

Replace the French title by: 

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques -  
Partie 3-1: Spécification particulière cadre: Condensateurs fixes électrolytiques au tantale pour montage 
en surface, à électrolyte solide au dioxyde de manganèse - Niveau d’assurance EZ 

 

Foreword 

Add after the first paragraph: 

This European Standard supersedes EN 130801:2002. 

___________ 

 

April 2009 
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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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