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Předmluva

Tento dokument (EN 13961:2003+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 197
„Čerpadla“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 nahrazuje EN 13951:2003.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-08-14.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnicím EU viz informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu."



Tento dokument se zabývá základními požadavky oddílu 2.1 „Potravinářská strojní zařízení“ směrnice
EU pro strojní zařízení.

Přílohy A, B, C, D, E a F jsou informativní.

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.

Úvod

Tento dokument je normou typu C jak určuje EN 1070.

Příslušná strojní zařízení a rozsah, na který se nebezpečí, nebezpečné situace a události vztahují, jsou
uvedeny v předmětu normy tohoto dokumentu.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B, mají
ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem, pokud se týkají strojů, které
jsou konstruovány a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se zabývá zvláštními technickými bezpečnostními požadavky pro kapalinová
čerpadla a čerpací soustrojí určená pro provoz s potravinami. Rozšiřuje ustanovení EN 809 a obsahuje
seznam dalších významných nebezpečí, která mohou vzniknout, je-li čerpadlo nebo čerpací soustrojí
použito k čerpání látek určených ke konzumaci lidmi a domácími zvířaty.

Při vypracování této normy se považovalo za samozřejmé, že čerpadla spadající do předmětu této
normy budou odpovídat veškerým příslušným požadavkům podle EN 809.

Stanoveny jsou rovněž požadavky a/nebo opatření, které povedou ke snížení daných rizik.

Tato norma neplatí pro čerpadla a čerpací soustrojí použitá v kterémkoli úseku veřejného
vodovodního systému, ani pro čerpadla pro dopravu farmaceutických produktů, a také na jakákoli jiná
použití, pro která mohou existovat další odpovídající normy.

Záměrem shody s touto normou je zajistit, že čerpadlo použité v souladu s příslušným návodem
k používání zůstane bezpečné, a jestliže je přiměřeně čištěno, nebude příčinou kontaminace
čerpaného produktu. Třebaže výrobce zodpovídá za to, že čerpadlo je způsobilé pro čištění, kvůli vlivu
čerpaného produktu, výrobního procesu/
zpracování a zvoleného způsobu čištění má nést za hygienu čerpadla hlavní zodpovědnost finální
uživatel.

Za čerpadla a čerpací soustrojí spadající do předmětu této normy, se považují:

hydrodynamická čerpadla;●

rotační hydrostatická (objemová) čerpadla;●

hydrostatická (objemová) čerpadla s kmitavým pohybem.●

Čerpadla pro dopravu potravin, která nespadají do předmětu této normy, mají splňovat ustanovení
EN 1672-2.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


