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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 13.110  Duben 2011 

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací 
ochranná zařízení –  
Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 

ČSN 
EN 61496-1 
ed. 2 
OPRAVA 1 
33 2206 

 idt EN 61496-1:2004/Cor.:2010-02 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61496-1 ed. 2:2005 je českou verzí opravy EN 60204-1:2004/Cor.:2010-02. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60204-1 ed. 2:2005 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 60204-1:2004/Cor.:2010-02. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has 
the same status as the official version. 

ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – 
Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky z ledna 2005 se opravuje takto: 

Do Obsahu se za přílohu ZA se doplňuje příloha ZZ. 

Za přílohu ZA se doplňuje příloha ZZ: 

Příloha ZZ (informativní) 

Pokrytí základních požadavků směrnic ES 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí 
a Evropským sdružením volného obchodu, a v rozsahu své působnosti tato norma zahrnuje všechny příslušné 
základní požadavky uvedené v článku 1 přílohy I směrnice 2006/42/ES: 

– 1.4.3 

Splnění požadavků této normy je jedním ze způsobů prokázání shody se stanovenými základními požadavky 
příslušné směrnice. 

UPOZORNĚNÍ Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky 
a další směrnice ES. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise:TNK 22 Elektrotechnické předpisy 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Borošová Viera 

 



 

 

 

 

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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