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Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:



FDIS Zpráva o hlasování
73/609/FDIS 7/613/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.
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Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data
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vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
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Předmluva

Text dokumentu 7/609/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 61394, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 7 Venkovní elektrické vodiče byl předložen k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC
jako EN 61394:2011.

Jsou stanovena tato data:

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2012-08-16
 
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2014-11-16

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61394:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a zkoušky pro maziva určená k antikorozní ochraně
holých vodičů venkovního vedení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


