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Pøestoe jsme knize vìnovali mimoøádnou péèi, odhalili jsme po jejím vydání nìkolik drobných chyb odborného charakteru. Povaujeme za seriózní vás na tyto
nepøesnosti upozornit alespoò formou této opravenky.
Zároveò se omlouváme a pevnì vìøíme, e zùstanete naimi zákazníky i nadále.
strana 15  poslední vìta, odkaz na normu
správnì:
Blií informace lze získat z normy Obsluha a práce na elektrických zaøízeních, ÈSN
EN 50110-1 ed. 2, s úèinností od 1. 8. 2005.

strana 26  popis jednotek
správnì:
Ia



proud vyvolávající automatickou funkci pøístroje zpùsobujícího odpojení
v poadovaných dobách, který se dále urèuje ze vztahu:

k



vypínací ampérsekundová charakteristika nadproudového jisticího prvku
(B, C, D).

strana 27  text pod obrázkem 1-10
správnì:
K rozdìlení vodièe PEN dochází a v mìøené èásti elektromìrového nebo bytového
rozvádìèe. Po rozdìlení vodièe PEN se nesmí jednotlivé vodièe PE a N znovu spojit.

strana 27  text po obrázkem 1-11
správnì:
Podle platných norem se sí TN  S pouívá pøedevím u bytových a prùmyslových
elektroinstalcí, kde prùøez ochranného vodièe není limitován jako u sítì TN  C. V síti
TN  C zapojování zásuvek a svítidel o minimálním prùøezu vodièe PEN 10 mm2 (Cu)
a 16 mm2 (Al) je prakticky nemoné.

strana 27  kapitola 1.13.2 druhý odstavec
správnì:
V sítích TT se musí pro ochranu pøi porue pouívat proudové chránièe a je mono
pouít i nadproudové ochranné pøístroje pøi trvale zajitìné dostateènì nízké hodnotì Zs
(automatické odpojení 0,2 s nebo 1 s).

strana 48  obrázek 2-10a, oprava zapojení k vodièi PEN
správnì:

strana 49  obrázek 2-13, oprava zapojení k vodièi PEN
správnì:

strana 112  odstavec pøed výètem zkratek
správnì:
Elektromìrový rozvádìè je zajitìn proti neoprávnìné manipulaci v nemìøených èástech pøedepsanou plombou. Hlavní jistiè, proudový chrániè v síti TT a jistiè sazbového
spínaèe umísujeme pod spoleèný plombovatelný kryt.

strana 124  obrázek 4-14, doplnìní proudového chránièe
správnì:

strana 146  funkèní postup ovládání elektrického zaøízení
správnì:
Stisknutím zapínacího tlaèítka SB2 se uzavøe obvod cívky stykaèe KM1 a KM3, který
vede pøes sepnutý kontakt tlaèítka SB3 a sepnutý pomocný kontakt stykaèe KM2. Elektromotor M1 se rozbìhne v zapojení do hvìzdy. Stisknutím tlaèítka SB3 se vypne stykaè
KM3 v zapojení do hvìzdy a sepne stykaè KM2 v zapojení do trojúhelníku. Proti nesprávnému sepnutí elektromotoru M1 je zajitìno vzájemné blokování stykaèù KM3
a KM2. Elektromotor M1 vypneme vypínacím tlaèítkem SB1. K ovládání je pøipojena
svìtelná signalizace.

