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Předmluva

Tento dokument (EN 14439:2006+A2:2009) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby –



Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do listopadu 2009 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 prosince 2009.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-04-14 a změnu A2 schválenou CEN 2009-
03-07.

Tento dokument nahrazuje EN 14439:2006.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnami je v textu vyznačen značkami ! " a  #$.

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného
obchodu udělila CEN. Podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

#Vztahy se směrnicí (směrnicemi) EU viz informativní příloha ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí
tohoto dokumentu.$

Pro souvislost s ostatními evropskými normami jeřábů viz informativní !příloha H".

POZNÁMKA Některé normy ze seznamu se připravují.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko,
Švédsko a Švýcarsko.

Úvod

!Tato harmonizovaná evropská norma poskytuje jedno z řešení věžových jeřábů pro splnění
základních hygienických a bezpečnostních požadavků modifikované směrnice Strojní zařízení
98/37/EC".

Tato evropská norma je norma typu C podle !EN ISO 12100".

V předmětu této evropské normy je uvedeno, kterých strojních zařízení se týká a rozsah příslušných
nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí.

Pokud ustanovení v této normě typu C jsou odlišná než v některé normě typu A nebo B, mají
ustanovení této normy typu C přednost pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy
typu C před ustanoveními jiných norem.

1 Předmět normy

!Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro:
věžové jeřáby a●

pro šplhací systémy používané na věžových jeřábech/sloupech těch věžových jeřábů, pro které byly●

vyprojektovány. Klasifikovány jsou jako externí nebo interní systémy".



Tato evropská norma platí pro věžové jeřáby pracující na stavbách, které jsou montované z dílů nebo
jsou samovztyčné.

Tato evropská norma neplatí pro mobilní jeřáby, mobilní přístavní jeřáby, housenkové jeřáby, otočné
výložníkové jeřáby, mostové a portálové jeřáby, offshore jeřáby, plovoucí jeřáby, nakládací jeřáby,
ručně poháněné jeřáby nebo železniční jeřáby.

Tato evropská norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech
týkajících se věžových jeřábů, které se používají podle jejich určení a za podmínek předpokládaných
výrobcem. Tato evropská norma stanovuje vhodná technická opatření pro vyloučení nebo omezení
rizik vyplývajících z významných nebezpečí (viz kapitola 4).

Významná nebezpečí, která jsou zahrnuta v této evropské normě, jsou uvedena v kapitole 4.

Tato evropská norma nezahrnuje nebezpečí ve vztahu:
ke zdvihání osob na vlastních věžových jeřábech.●

!vynechaný text"

V této evropské normě nejsou zahrnuty požadavky ve vztahu k elektromagnetické kompatibilitě
(EMC), zvláštním nebezpečím od vnějších vlivů elektrického zařízení, k výbušné atmosféře
a ionizačnímu záření.

!Tato evropská norma zahrnuje nebezpečí vzhledem ke zdvihání osob při používání šplhacího systému
".

Tato evropská norma neplatí pro věžové jeřáby !a šplhací systémy", které byly vyrobeny před datem
schválení této evropské normy v CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


