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Předmluva

Text ISO 11546-1:1995 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11546-1:2009 technickou komisí
CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do ledna 2010, 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 ledna 2010.

Upozorňuje se na možnost toho, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. CEN (anebo CENELEC) nesmí být činěna zodpovědnou při identifikování
jakéhokoliv, nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11546-1:1995.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské
sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic ES.

Informační přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke směrnicím ES.

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 11546-1:1995 byl schválen CEN jako EN ISO 11546-1:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 11546 stanovuje laboratorní metody pro určení zvukové izolace (vložného útlumu) krytů
malých strojů.

Vztahuje se pouze ke krytu jako celku a nikoliv k jednotlivým panelům, z nichž je kryt sestaven.

POZNÁMKY
Zvuková izolace pro části krytů, jako například prvků stěn, dveří, oken, tlumičů atd. se měří podle jiných odpovídajících1.
norem.
Souvisící normy se týkají měření útlumu hluku krytů in situ (ISO 11546-2) a měření útlumu hluku kabin (ISO 11957).2.

Měřicí metody uvedené v této části ISO 11546 jsou založeny na mezinárodních normách sérií
ISO 3740, ISO 9614 a ISO 11200 (viz tabulka 1). V závislosti na zvolené metodě je zvuková izolace
(vložný útlum) krytů určena ve smyslu snížení hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustického
tlaku. Jsou stanoveny metody pro měření těch případů, kdy je uvnitř krytu zdroj zvuku (stroj), pro
který je kryt určen. Tam, kde tyto metody nejsou použitelné, lze uskutečnit jiná měření pomocí



reciproční metody (viz 3.11 a 7.2) nebo umělého zdroje zvuku.

Tato část ISO 11546 je bez jakýchkoliv omezení použitelná pro samonosné kryty o objemech menších
než 2 m3. Je-li použito zdroje zvuku, pro který jsou kryty určeny, může být určena i zvuková izolace
krytů o objemech překračujících 2 m3 za předpokladu, že jsou splněny požadavky použité normy
týkající se nejvyššího přípustného objemu. Metoda zdroje zvuku, pro který jsou kryty určeny, je
použitelná pro jakoukoliv podobu krytů, například pro kryty připevněné ke stroji.

Při použití reciproční metody nebo metody umělého zdroje zvuku je maximální objem krytu omezen
na 2 m3. Tyto metody nejsou použitelné pro kryty těsně obklopující stroj.

Výraz „laboratorní podmínky“ použitý v názvu této části ISO 11546 znamená, že zkušební podmínky
a zkušební prostředí (venkovní nebo vnitřní) plně odpovídají příslušným mezinárodním normám
uvedeným v tabulce 1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


