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1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma předepisuje požadavky a zkoušky pro

kovové vodiče (jiné než „přirozené“ vodiče), které tvoří součást jímacího systému a svodů;●

kovové zemniče, které tvoří součást uzemňovací soustavy.●

Součásti ochrany před bleskem (LPC – Lightning Protection Components) mohou být také vhodné pro
použití v nebezpečných prostředích. Pro instalaci součástí v takových podmínkách musí být brán
zřetel na mimořádné požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


