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1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma platí pro zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy zkonstruované pro
používání v průmyslovém nebo domácím prostředí.



POZNÁMKA 1 Typickými příbuznými procesy jsou odporové tvrdé a měkké pájení, nebo odporové
ohřívání prostředky srovnatelnými se zařízením pro odporové svařování.

Tato evropská norma stanovuje vhodné vyhodnocovací metody k vyšetření elektromagnetických polí
v prostoru kolem zařízení a definuje normalizované provozní podmínky a měřicí vzdálenosti. Poskytuje
metodu k prokázání shody se směrnicemi nebo požadavky týkajícími se vystavení člověka
elektromagnetickým polím.

Směrnice 2006/95/EC Evropského parlamentu a Rady [1], článek 2, stanoví, že členské státy provedou
všechna příslušná opatření k zajištění toho, aby elektrické zařízení mohlo být uvedeno na trh pouze
tehdy, jestliže bylo zkonstruováno, pokud jde o bezpečnost, v souladu s dobrou inženýrskou praxí
platnou ve Společenství, nesmí ohrozit bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetek, je-li správně
instalováno a udržováno a používáno v aplikacích, pro která bylo vyrobeno. Základní prvky těchto
bezpečnostních cílů jsou uvedeny v příloze I kapitole 2.b. Tato norma se může také používat ve
spojení s EN 50445 pro prokázání shody se Směrnicí rady, pokud jde o vystavení člověka
elektromagnetickým polím (EMF). Existují další požadavky uvedené ve článku 2 a příloze I kapitole
2.b, které nejsou zahrnuty do této normy.

Doporučení rady 1999/519/EC [2] stanovuje Základní omezení a odvozené referenční úrovně pro
vystavení široké veřejnosti. Tato norma se může na tomto základě používat pro prokázání shody
zařízení pro odporové svařování s Doporučením rady, ale existují další specifické národní a
mezinárodní požadavky, které nejsou zahrnuty.

Směrnice ICNIRP [3] o mezích vystavení statickým magnetickým polím jakož i omezení vystavení
časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím, stanovují základní
omezení a odvozené referenční úrovně jak pro pracovní tak pro všeobecné vystavení. Tato norma se
může na tomto základě používat pro prokázání shody zařízení pro odporové svařování se Směrnicemi
ICNIRP, ale existují další národní a mezinárodní požadavky, které nejsou zahrnuty.

Je také možné používat tuto normu jako základ pro prokázání shody zařízení pro odporové svařování
s jinými národními nebo mezinárodními směrnicemi, pokud jde o vystavení člověka EMF, např. se
Směrnicí rady 2004/40/EC [4] o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích, pokud jde o
vystavení pracovníků nebezpečí vzniklých z fyzikálních činitelů (elektromagnetických polí) nebo
požadavků Směrnice 98/37/EC [5]. V těchto případech se mohou požít jiná omezení a úrovně než ty,
které jsou uvedeny výše.

Jiné normy se mohou použít na zařízení, o kterém pojednává tato norma. Především se tato norma
nemůže používat k prokázání elektromagnetické kompatibility s jinými zařízeními; ani nemůže
stanovovat jakékoliv
požadavky na bezpečnost jiné než ty, které se specificky týkají vystavení člověka elektromagnetickým
polím.

Kmitočtový rozsah je 0 Hz až 300 GHz.

POZNÁMKA 2 Postupy k prokázání shody nejsou specifikovány pro celý kmitočtový rozsah.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


