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Předmluva

Tento dokument (EN 15095:2007+A1:2008) byl připraven technickou komisí CEN/TC 149 „Motoricky
poháněná skladovací zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do června 2008 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 prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 15095:2007.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-11-09.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami !".

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropskou
asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

!Vztahy se Směrnicí(emi) jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

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

Tato norma je norma typu C podle definice z EN ISO 12100.

Strojní zařízení, kterých se tato norma týká, a rozsah nebezpečí a nebezpečných situací kterými se
tato norma zabývá jsou uvedeny v předmětu normy.

Pro stroje navržené a postavené podle specifikací této normy typu C platí následující:

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B,
mají přednost ustanovení v této normě typu C před ustanoveními jiných norem pro stroje, které byly
navrženy a postaveny podle ustanovení této normy typu C.

Při přípravě této normy se předpokládalo, že:

stroj bude obsluhovat, opravovat nebo udržovat pouze vyškolený personál;●



komponenty bez speciálních požadavků jsou●

navrženy podle obvyklé technické praxe a výpočetních metod, včetně všech chybových režimů;1.
spolehlivé mechanické a elektrické konstrukce;2.
vyrobeny z materiálů s odpovídající pevností a přiměřenou kvalitou;3.
vyrobeny z materiálů vhodných pro tyto účely;4.

komponenty jsou udržovány dobrém a provozuschopném stavu tak, že požadované charakteristiky jsou●

dosažitelné navzdory opotřebení a oděru;
při navrhování nosných prvků je bezpečný provoz stroje zajištěn pro zatížení v rozsahu 0 % až 100 %●

jmenovité nosnosti a při podmínkách zkoušení, pokud se aplikují;
podrobnosti o zvláštních podmínkách použití a místa instalace jsou odsouhlaseny mezi uživatelem●

a výrobcem;
pracovní místo je odpovídajícím způsobem osvětleno;●

místo instalace umožňuje bezpečný provoz stroje.●

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma pojednává o bezpečnostních požadavcích na následující typy motoricky
poháněných skladovacích zařízení:

skladovací karusely;●

skladovací výtahy;●

přesuvné policové regály, příčkové paletové regály a konzolové regály●

s cílem eliminace nebo minimalizace nebezpečí popsaných v kapitole 4. Tato nebezpečí mohou
vznikat při instalaci, spouštění, provozu, údržbě, zkoušení a demontáži zařízení.

1.2 Je důležité, že bezpečnostní požadavky a/nebo opatření z této normy se aplikují na skladovací
zařízení, která se provozují uvnitř. Při obtížných podmínkách je důležité vzít v úvahu další analýzu
nebezpečí a bezpečnostní opatření, např. venkovní podmínky, mrazírenské aplikace, vysoké teploty,
korozivní prostředí, silná magnetická pole, riziko výbušného prostředí, radioaktivní podmínky,
skladování zboží, které vzhledem ke své povaze může vytvářet nebezpečné situace (např. roztavený
kov, kyseliny/zásady, křehké zboží nebo výbušniny), účinky zemětřesení a rovněž kontakt
s potravinami.

1.3 Příklady motoricky poháněných skladovacích zařízení, pro které se tato norma použije, jsou
uvedeny v příloze A.

1.4 Tato norma se použije pouze natolik, že se provede posouzení s ohledem na nebezpečí a rizika
v souvislosti s návazností skladovacího zařízení na stavby a části staveb.

1.5 Skladovací zařízení jehož jediným zdrojem energie jsou lidská síla nebo gravitace, jsou vyjmuta
z předmětu aplikace této normy.

1.6 Motoricky poháněná skladovací zařízení nebo jeho části nespadají pod předpisy pro osobní
výtahy. Jsou určeny pro manipulaci a skladování zboží. Nejsou určeny pro přepravu cestujících při
normálním použití (kromě údržby) a tudíž nejsou považovány za výtahy.

1.7 Tato norma nebere v úvahu nebezpečí, která vznikají z hlučného prostředí nebo prostředí
vystaveného elektromagnetickému rušení nad rámec uvedený v EN 61000-6-2. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


