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Předmluva

Tento normativní dokument (EN 12622:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 143
„Bezpečnost obráběcích strojů“, jejíž sekretariát byl svěřen SNV.

Této evropské normě je nutné nejpozději do května 2010 dát status národní technické normy, a to
buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní technické normy,
které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května 2010.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědný za zjišťování některých nebo
všech patentových práv.

Tento normativní dokument nahrazuje EN 12622:2001.

Tento normativní dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto normativního dokumentu.

Tato evropská norma představuje revizi EN 12622:2001, která byla technicky revidována. Hlavní
úpravy jsou uvedeny níže:

kompletně nově uspořádává kapitolu 5 „Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření“;●

popis bezpečnostních funkcí a bezpečnostních částí ovládacích systémů s přiřazenými kategoriemi a/nebo●

požadované úrovně vlastností (viz tabulku 2 a/nebo 3);
přidání článku 5.2.7 o použití elektronických programovatelných komponentů (PES);●

přidání článku 5.3.3 týkající se výrobního režimu;●



přidání nových bezpečnostních funkcí a nových bezpečnostních zařízení: zastavení pohybu podpory obrobku●

(viz 5.2.5.6), monitorování pomalé rychlosti (viz 5.2.5.7), laserem spouštěné AOPD (viz 5.1.1.5), skenerové
systémy AOPDDR (viz 5.1.1.7.1) a ESPE používající AOPD použité v automatickém cyklu jako dorazové zařízení
(viz 5.1.1.8).

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, 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.
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Úvod

Tato evropská norma je typu C, jak je stanoveno v ČSN EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí spojených s jejich používáním,
jsou uvedena v předmětu této normy. Pokud ustanovení této normy typu C jsou odlišná od těch, která
jsou zmíněna v normách typu A nebo B, pak ustanovení této normy typu C mají přednost před
ustanoveními ostatních norem pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení této
normy typu C.



Dále, ohraňovací lisy vyhovují příslušné normě EN ISO 12100-1 a EN ISO 12100-2 s ohledem na
nebezpečí, která nejsou pokryta touto normou.

Požadavky této evropské normy se týkají konstruktérů, výrobců, dodavatelů a importérů strojů
popsaných v předmětu této normy.

Tato evropská norma také obsahuje informace, které musí být poskytnuty uživateli výrobcem.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření, která musí
být přijata osobami provádějícími návrh, výrobu a dodávku hydraulických ohraňovacích lisů, které
jsou navrženy pro zpracování kovů za studena nebo převážně kovových materiálů a dále jsou
nazývány jako stroje.

Tato evropská norma také pokrývá hydraulické ohraňovací lisy, které jsou primárně určeny pro
zpracování kovů za studena, které budou použity stejným způsobem pro zpracování ostatních
tabulových materiálů, jako kartonů nebo plastů.

Požadavky v této evropské normě berou v úvahu zamýšlené použití, včetně předvídatelného
chybného použití, tak, jak je stanoveno ve 3.22 EN ISO 12100-1:2003. Tato evropská norma
předpokládá přístup k ohraňovacímu lisu ze všech směrů, pojednává s nebezpečími popsanými
v kapitole 4, a specifikuje bezpečnostní opatření jak pro operátora, tak pro ostatní v procesu
zúčastněné osoby.

Tato evropská norma je také aplikována na:

pomocná zařízení, která jsou integrální částí ohraňovacího lisu, např. zadní doraz a nastavitelné přední opěry●

zpracovávaných tabulí;
stroje, které jsou integrovány do automatických výrobních linek, kde vznikají nebezpečí a rizika jsou●

porovnatelná s těmi, které jsou i na strojích pracujících samostatně.

Požadavky této evropské normy jsou aplikovány na všechny hydraulické ohraňovací lisy, ať již
používají jakoukoliv technologii ovládacího systému, např. elektromechanickou a/nebo elektronickou. 

Tato evropská norma není aplikovatelná na stroje, jejichž hlavním navrhovaným účelem je:

skládání tabulí pomocí rotační akce;a.
ohýbání trubek rotační akcí;b.
skružování rolí.c.

Tato evropská norma je aplikovatelná na stroje vyrobené po datu vydání této evropské normy.

Tato evropská norma nepokrývá bezpečnostní aspekty zařízení pro automatické zakládání a vyjímání.

Některé návody, jak brát v úvahu automatické zakládací a vyjímací zařízení mohou být nalezeny v ISO
11161.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


