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Předmluva
Tento dokument (EN 12110:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení
pro zemní, stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot - Bezpečnost“ činnosti
sekretariátu této technické komise zabezpečuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.
Vztah ke směrnicím ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tento dokument je norma typu C, jak je uvedeno v EN 1070:1998.
Strojní zařízení, na která se tato norma vztahuje, a rozsah, ve kterém jsou nebezpečí, nebezpečné
situace a události do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.
Pro stroje, které byly navrženy resp. zkonstruovány a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C,
mají ustanovení uvedená v této normě typu C v případech, kdy jsou odlišná od těch ustanovení, která
jsou uvedena v normách typu A nebo B, přednost před ustanoveními uvedenými v jiných normách.

1 Předmět normy
1.1 Popis stroje (strojů)
Tato evropská norma se vztahuje pro navrhování resp. konstrukci, výrobu, vybavení, značení a
zkoušení tlakových vzduchových komor a tlakových uzávěrů, které se používají při pracích na
stavbách tunelů.
Do této normy je taky zahrnuto zařízení pro dýchání s použitím kyslíku, které se používá k
zabezpečování dodávky vzduchu pro potřeby uskutečnění bezpečné dekomprese.

1.2 Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro tlakové
vzduchové komory a tlakové uzávěry, když jsou používány podle svého určení a za podmínek, které
předpokládá výrobce (viz kapitolu 4). V této normě jsou specifikována příslušná technická opatření k
odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí.
1.3 Tento dokument se nevztahuje na strojní zařízení, které bylo vyrobeno před datem, kdy CEN tento
dokument publikoval.

-- Vynechaný text --

