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Předmluva

Tento dokument (EN 14010:2003+A1:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 98, „Zdvihací
plošiny“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do ledna 2010 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 ledna 2010.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-06-19.

Tento dokument nahrazuje EN 14010:2003.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA, ZB a ZC, které tvoří
nedílnou součást tohoto dokumentu."

Přílohy !A a C" jsou normativní. Příloha B je informativní.

Tento dokument obsahuje Bibliografii.

V souladu s Vnitřními předpisy 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 evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100-1:2003."

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

Při tvorbě této normy se předpokládalo, že

mezi výrobcem a odběratelem parkovacího zařízení/systému bude uzavřena dohoda obsahující podrobné●

podmínky použití a umístění zařízení/systému, které se budou týkat zdravotních a bezpečnostních podmínek
a podmínek okolního prostředí;
montáž, uvedení do provozu a zkoušení bude prováděno osobami patřičně vyškolenými;●

zařízení/systém budou používány pouze zákonem uznanými řidiči vozidel;●

zařízení/systém nebude používáno vozidly, jejichž hmotnost překračuje jmenovitou nosnost zařízení nebo jinak●

nevyhovujícími (viz kapitolu 1);
strojním zařízením nebudou zvedány nebo přepravovány osoby;●

strojní zařízení a jeho komponenty budou udržovány v dobrém stavu podle návodu k používání výrobce tak,●



aby byly dodrženy specifikované bezpečnostní charakteristiky v průběhu uvažované životnosti strojního
zařízení;
konstrukcí nosných prvků bude zajištěn bezpečný provoz strojního zařízení pro rozsah jmenovité nosnosti od●

nuly do 100 % a během zatěžovacích zkoušek (viz 6.1f);
jako části strojního zařízení nebudou použity nebezpečné materiály, jako je azbest;●

všechny části zařízení/systému bez zvláštních požadavků budou:●

navrženy podle obvyklé konstrukční praxe a konstrukčních pravidel, s použitím odpovídajících1.
bezpečnostních součinitelů, při zohlednění odpovídajících sil, zatížení a poruchových stavů;
správně mechanicky a elektricky navrženy;2.
vyrobeny z materiálů odpovídající pevnosti, trvanlivosti a vhodné kvality pro jejich předpokládané použití.3.

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

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma řeší technické požadavky minimalizující rizika vyvolaná nebezpečími
uvedenými v kapitole 4, která mohou vzniknout během instalace, provozu a údržby trvale
instalovaných zařízení a systémů pro mechanické parkování motorových vozidel, podle definic v 3.1
až 3.4. Dále jsou zde uvedeny požadavky na zabezpečení informací pro použití, které obsahují
požadavky na tvorbu instrukcí. Dále jsou zde řešeny požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

1.2 Tato evropská norma je určená pro zařízení a systémy pro mechanické parkování motorových
vozidel, která mají čtyři kola, s maximálními obrysovými rozměry 5,30 m délka, 2,30 m šířka a 2,20
m výška a s hmotností do 2 500 kg. Zařízení může být ovládáno ručně, nebo automaticky.

1.3 Tato norma neřeší:

zvedáky vozidel (viz EN 1493);a.
periferní zařízení, která nemanipulují s motorovými vozidly, např. parkovací hodiny, strojky na lístky;b.
požadavky na stavbu, i když přímo nese skladovaná vozidla;c.
nákladní výtahy bez dopravy osob podle EN 81-31;d.
poháněné parkovací zařízení určené pro zvedání nebo přepravu osob;e.
přenosy a rozhraní dálkových ovladačů;f.
automatické parkovací zařízení s pohyblivými přepravními prostory;g.
použití poháněných parkovacích zařízení osobami na vozících pro invalidy a neslyšícími osobami;h.
jakékoliv místo obsluhy.i.

1.4 Tato norma neřeší následující:

nebezpečí vznikající při pádu břemen nebo jiných věcí z vozidel;a.
nebezpečí vznikající při úniku paliva nebo oleje z vozidel;b.
nebezpečí způsobená provozem zařízení/systému v elektromagnetických polích, které přesahují meze podlec.
EN 61000-6-2;
nebezpečí způsobená provozem zařízení v prostorách, které podléhají zvláštním předpisům (např. prostředíd.
s nebezpečím výbuchu, rizika požáru);
nebezpečí způsobená použitím nebezpečných/toxických materiálů, např. speciálního hydraulického oleje;e.
nebezpečí způsobená hlukem;f.
nebezpečí vznikající neodpovídajícím osvětlením okolí automatických parkovacích systémů a/nebo místag.
instalace neautomatického parkovacího zařízení;
nebezpečí způsobená zemětřeseními;h.
nebezpečí způsobená vandalismem;i.
nebezpečí způsobená použitím programovatelných elektronických systémů u bezpečnostních funkcí;j.
nebezpečí způsobená použitím bezdrátových ovládacích zařízení;k.



nebezpečí vznikající srážkou způsobenou řidičem vozidla.l.

Tento dokument není použitelný pro poháněná parkovací zařízení a systémy vyrobené před datem
vydání této normy CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


