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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02:
Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 877 zavedena v ČSN EN ISO 877 (64 0771) Plasty - Metody vystavení přímému působení
povětrnosti, povětrnosti s použitím denního světla filtrovaného přes sklo a zesíleného denního světla s
použitím Fresnelových zrcadel

EN ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystavení laboratorním
zdrojům světla -  Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky
solnou mlhou

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, IČ 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.; Ing. Zita Kalinová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček
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Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l -
Požadavky na provedení a metody zkoušení
Container shells for mobile waste containers with a capacity up to 1 700 l -
Performance requirements and test methods

 
Abris pour conteneurs roulants
à déchets de capacité inférieure ou égale
à 1 700 l - Exigences de performance
et méthodes d'essais

Abfallbehälterschränke für fahrbare
Abfallsammelbehälter mit einem Nennvolumen
bis 1 700 l - Anforderungen an die Ausführung
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.



Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, 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,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  
Ref. č. EN 15132:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 15132:2006) byl připraven technickou komisí CEN/TC 183 „Odpadové hospodářství“,
jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do března 2007 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou v
rozporu, musí být zrušeny nejpozději do března 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polsky, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem
do 1 700 l, kterými se zabývají EN 840-1 až EN 840-4.

Tato evropská norma určuje všeobecné charakteristiky provedení těchto přístřešků, stejně jako
metody zkoušení a uvádí doporučení pro instalaci.

-- Vynechaný text --


