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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 97.040.30 Říjen 2011 

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné 
účely – Bezpečnost – 
Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí 
spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny 
a výrobníky ledu 

ČSN 
EN 60335-2-24 
ed. 4 
OPRAVA 1 
36 1045 

 idt IEC 60335-2-24:2002/Cor.1:2009-06 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60335-2-24 ed. 4:2004 je českou verzí opravy IEC 60335-2-24:2002/Cor.1:2009-06. Překlad 
byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60335-2-24 ed. 4:2004 is the Czech version of the Corrigendum  
IEC 60335-2-24:2002/Cor.1:2009-06. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 60335-2-24 ed. 4 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – 
Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu 
z března 2004 se opravuje takto: 

25 Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody 

Článek 25.7 Změna: 

Namísto: 

Body za čtvrtou a pátou odrážkou se nahradí následujícím: 

– lehký pohyblivý přívod s PVC pláštěm (kódové označení 60227 IEC 52). 

se uvede text: 

Lehký pohyblivý přívod s PVC pláštěm (kódové označení 60227 IEC 52) a tepelně odolný lehký pohyblivý přívod 
s PVC pláštěm (kódové označení 60227 IEC 56) jsou povoleny bez ohledu na hmotnost spotřebiče. 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová 



 

 

 

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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