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Předmluva

Tento dokument (EN 1299:1997+A1:2008) připravila technická komise CEN/TC 231 „Vibrace a rázy“,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, která byla schválena CEN 2008-10-05.

Tento dokument nahrazuje EN 1299:1997.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu je v textu vyznačen značkami !".

Tento dokument byl připraven podle mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) EU.

!Informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnými částmi tohoto dokumentu, vyjadřují vztah ke směrnici (směrnicím) EU."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní



normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí pokyny k zajištění toho, aby výrobci strojů poskytovali dostatečné
informace o použití izolování vibrací ke snížení rizik vyvolaných vibracemi vytvářenými stroji. Uvádí
také pokyny k zajištění toho, aby uživatelé strojů poskytovali dostatečné informace, týkající se jejich
použití, dodavatelům strojů nebo, pokud to připadá v úvahu, dodavateli izolační soustavy tak, aby se
umožnil optimální výběr a návrh izolování vibrací.

Tato evropská norma se omezuje na izolaci zdrojů.

I když je tato norma určena především pro použití u nových strojů, může být také použita při instalaci
již používaných strojů.

Tato evropská norma je určena výrobcům a subjektům provádějícím instalaci stroje jako návod
k uvádění důležitých parametrů pro výběr a instalaci soustavy pro izolování vibrací určené pro použití
spolu se strojem.

POZNÁMKA Tato evropská norma může být také využívána uživateli již dříve instalovaných strojů,
kteří používají nebo hodlají používat izolování vibrací k řešení problému vibrací způsobených strojem.

Tuto evropskou normu nelze považovat za příručku pro konstrukci nebo instalaci izolační soustavy.
Příklady prvků pro izolování vibrací jsou znázorněny v příloze A, která slouží pouze pro informaci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


