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Bezpečnost motorových vozíků
Požadavky na elektroinstalaci -
Část 3: Zvláštní požadavky na systémy
přenosu elektrické energie motovozíků
Safety of industrial trucks
Electrical requirements -
Part 3: Specific requirements for the electric power transmission systems
of internal combustion engine powered trucks
Sécurité des chariots de manutention -
Prescriptions électriques -
Partie 3: Prescriptions particuliéres des à
systèmes transmission électrique des chariots
équipés
d'un moteur

Sicherheit von Flurförderzeugen Elektrische
Anforderungen -
Teil 3: Besondere Anforderungen für
elektrische Kraftübertragungssysteme von
Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotoren
thermique

Tato evropská norma byla schválena CEN 23. listopadu 1997. Členové CEN jsou povinni splnit
požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba
této evropské normě bez jakýchkoli změn dát statut národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet
v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen
zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, České republiky, Dánska,Finska, Holandska,
Irska, Itálie, Německa, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska,
Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung



Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 150 „Průmyslové vozíky -
Bezpečnost“ jejíž sekretariát vede BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do července 1998 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do července 1998.

Tato evropská norma byla zpracována na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Tato evropská norma je jednou z řady bezpečnostních norem pro motorové vozíky:

prEN 1726 Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg a
tahače s tažnou silou do 20 000 N

prEN 1726-2 Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg a
tahače s tažnou silou do 20 000 N - Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižnou plošinou obsluhy a



vozíky speciálně konstruované pro pojezd se zdviženým břemenem

prEN 1551 Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností nad 10 000 kg

prEN 1459 Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky s vlastním pohonem a s posuvným zdvihacím
zařízením

prEN 1757-1 Bezpečnost motorových vozíků - Ruční vozíky - Část 1: Stohovací vozíky

prEN 1757-2 Bezpečnost motorových vozíků - Ruční vozíky - Část 2: Paletové vozíky s výškou zdvihu
do 300 mm

prEN 1757-3 Bezpečnost motorových vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky

prEN 1757-4 Bezpečnost motorových vozíků - Ruční vozíky - Část 4: Paletové vozíky s nůžkovým
zdvihacím mechanizmem

EN 1525 Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky bez řidiče a jejich systémy

EN 1175-1 Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické požadavky na vozíky - Část 1: Bateriové vozíky

EN 1175-2 Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické požadavky na vozíky - Část 2: Všeobecné
požadavky na vozíky se spalovacím motorem

EN 1175-3 Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické požadavky na vozíky - Část 3: Speciální
požadavky na elektrické pohonné systémy vozíků se spalovacím motorem

EN 1526 Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatické funkce vozíků

prEN 1755 Bezpečnost motorových vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

prEN 12053 Bezpečnost motorových vozíků - Zkušební metody pro měření emisí hluku

prEN ISO/DIS 13564 Zkušební metody na měření výhledu z vozíků s vlastním pohonem

prEN 13059 Bezpečnost motorových vozíků - Zkušební metody pro měření vibrací

prEN 12895 Motorové vozíky - Elektromagnetická kompatibilita

Vztahy se Směrnicemi EU jsou uvedeny v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a
Švýcarsko.
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0 Úvod

Tato norma je norma typu C, jak je definováno v EN 292. Tato norma byla vypracována jako



harmonizovaná proto, aby vytvořila prostředek ke shodě elektrických částí se základními
bezpečnostními požadavky Strojírenské směrnice a souvisících předpisů EFTA.

Rozsah nebezpečí, která jsou zde zahrnuta, je uveden v předmětu této normy. Dále má stroj vhodně
odpovídat EN 292 pro ta nebezpečí, která nejsou zahrnuta do této normy.

1 Předmět normy

1.1 Tato norma uvádí bezpečnostní požadavky pro navrhování a konstrukci elektrických obvodů
přenášejících energii v motorových vozících, dále vozíky, se spalovacími motory pohánějícími jeden
nebo více generátorů, s výstupem do servomotorů do 600 V včetně. Příloha A je normativní a
obsahuje „Generátory - Výkon a pravidla zkoušení“.

POZNÁMKA 1: Odkazy na tuto normu jsou v jiných normách, které pokrývají jiné než elektrické
požadavky na různé typy motorových vozíků.

POZNÁMKA 2: Tato norma neobsahuje problematiku elektromagnetické kompatibility (EMC).

POZNÁMKA 3: Tato norma nepokrývá speciální požadavky pro činnost v atmosféře s nebezpečím
výbuchu

1.2 Požadavky této normy jsou použitelné tehdy, když vozík pracuje při následujících klimatických
podmínkách:

-      průměrná okolní teplota pro nepřetržitou činnost: ................................................................+ 25
°C;

-      maximální okolní teplota, krátkodobě (do 1 h): ....................................................................+ 40
°C;

-      nejnižší okolní teplota pro vozíky konstruované na normální vnitřní podmínky: ..................+    5
°C;

-      nejnižší okolní teplota pro vozíky konstruované na normální venkovní podmínky:  .............+ 20 °C;

-      nadmořská výška: .............................................................................................................+ do 2 000
m;

-      relativní vlhkost: ...............................................................v rozmezí 30 % až 95 %
(nekondenzující).

1.3 Tato norma pokrývá zvláštní nebezpečí (uvedená v kapitole 4), která mohou nastat při
předpokládaném provozu vozíků. Pro nebezpečí hrozící během výroby, přepravy, uvádění do provozu
a ukončení provozu a likvidaci musí být v souladu s EN 292:1991.

-- Vynechaný text --


