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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 81-28:2018+AC:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 10 Výtahy,
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do ~května 2020™.

Upozorňuje se na možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 81-28:2003.

Tento dokument zahrnuje Corrigendum  1 vydané CEN  2019-01-23 za účelem opravy data ukončení
platnosti v Evropské předmluvě.

Začátek a konec textu uvedeného čí změněného corrigendem je vyznačen v textu 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 směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Do tohoto nového vydání byly zapracovány následující změny:

a)  obecná aktualizace normy vypuštěním odkazů na EN 81-1 a EN 81-2 a jejich náhradou odkazem
na EN 81-20;

b)  označení stavu baterie použité pro činnost nouzové signalizace ALARM a její správné nabití;

c)  úroveň zvuku systému ALARM a jeho rozsah pro seřízení;

d)  vyznačení v kleci výtahu, že při poruše systému ALARM je třeba komunikovat s vyprošťovací
službou.

Tento dokument je částí souboru norem EN 81 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.



Úvod
Tato evropská norma je normou typu C podle EN 1070. Tato norma byla vypracována jako norma
harmonizovaná a stanovuje prostředky odpovídající základním bezpečnostním požadavkům směrnice
na výtahy.

V předmětu normy je uvedeno, na která strojní zařízení, na jaký rozsah nebezpečí a na které
nebezpečné situace a události se norma vztahuje.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, ustanovení této normy typu C jsou u výtahů navržených a postavených podle
ustanovení této normy typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

Při návrhu této normy se předpokládalo, že:

1)   komunikační síť neselže (viz přílohu A) včetně síly signálu mobilní sítě nebo podobně;

2)   nedojde k závadě v napájení sítě tak, aby výtahy v určité geografické oblasti způsobily současné
uvěznění osob;

3)   tuto normu je třeba používat s odpovídajícími normami souboru EN 81.

Tato evropská norma také poskytuje obecnou informaci o úrovni služby organizace zajišťující
vyprošťování



1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro systémy nouzové signalizace ALARM u všech druhů výtahů určených
pro dopravu osob a osob a nákladů, na které se vztahuje soubor norem EN 81.

Tato evropská norma také pojednává o minimu informací, které je třeba poskytnout jako součást
návodu na
používání, pokud jde o údržbu a vyprošťovací službu.

Tato evropská norma pojednává o následujícím závažném nebezpečí u výtahů, které jsou používány
určeným způsobem za podmínek stanovených dodavatelem/výrobcem:

–    uvěznění uživatelů v kleci výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu.

Tato evropská norma neplatí pro systémy ALARM používané pro přivolání pomoci v jiných případech,
např. při srdečním infarktu, při žádosti o informace.

Tato evropská norma platí pro systémy signalizace ALARM u výtahů vyrobených a instalovaných po
datu uveřejnění této normy CEN. Samozřejmě se tato evropská norma může vzít v úvahu pro
existující výtahy.

EN 81-70 uvádí dodatečné požadavky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (např.
indukční smyčku, ovládač ALARM).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


