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This corrigendum becomes effective on 21 December 2011 for incorporation in the three official 
language versions of the EN. 
 
Ce corrigendum prendra effet le 21 décembre 2011 pour incorporation dans les trois versions 
linguistiques officielles de la EN. 
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der EN in Kraft. 

 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N 
EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 
 

 

Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brussels 

© 2011 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. 
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux 
membres nationaux du CEN. 
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern 
von CEN vorbehalten. 

Ref. No.:EN 12254:2010/AC:2011 D/E/F

ČSN EN 12254/Opr. 1



EN 12254:2010/AC:2011 (E) 

2 

Modification to B.1 

Replace the third paragraph 

"If this beam diameter or other beam diameters d than 1 mm (diameter to test resistance to laser radiation) 
are used to determine the scale number of an appropriate screen, power and energy densities of Table B.1 
should be multiplied by the following functions (d is the beam diameter in mm) depending on the main 
constituent of the screen" 

with 

"If this beam diameter or other beam diameters d than 1 mm (diameter to test resistance to laser radiation) 
are used to determine the scale number of an appropriate screen, the evaluated power and energy densities 
should be multiplied by the following functions (d is the beam diameter in mm) depending on the main 
constituent of the screen" 
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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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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