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Předmluva

Tento dokument (EN 81-43:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé
schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

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.



Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) neodpovídá za stanovení jakýchkoliv nebo i všech
patentových práv.

Tato norma je součástí skupiny norem EN 81 „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů“. Toto je první vydání.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU 98/37/EC a 2006/42/EC.

Pro vztah k Směrnicím EU viz informativní přílohu ZA a ZB, která jsou nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto 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

Tento dokument je jedním ze skupiny norem zpracovaných CEN/TC 10/SC 1 jako součást programu prací CEN
k vypracování bezpečnostních norem pro stroje.

Tato norma je normou typu C podle EN ISO 12100:2003.

V předmětu tohoto dokumentu je uvedeno, na která strojní zařízení, nebezpečí, nebezpečné situace
a nebezpečné události se norma vztahuje.

Tento dokument uvádí podrobnosti pro celkovou instalaci.

K dosažení bezpečné instalace výtahu na jeřábu je třeba provést jednání mezi výrobcem výtahu a organizací
uživatelů jeřábů o styčných místech (např. ochrana jízdní dráhy, nosné konstrukce, napájení elektrickou energií,
vhodnost zařízení ALARM), pokud jde o odpovědnost za splnění těchto požadavků.

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

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na provedení a instalaci poháněných
výtahů na jeřábech určených pro přístup oprávněných osob na pracovní místa jeřábů. V tomto je
zahrnuto zamýšlené používání, vztyčování, demontáž, prohlídky a údržba. Výtah obsluhuje stanovené
stanice a má jednotku pro dopravu zatížení, která je:

a) navržena pro dopravu osob a nákladů;

b) vedená;

c) se svislým pohybem nebo pohybem po dráze, která se od svislice odchyluje maximálně o 15o;

d) nesená hřebenem a pastorkem nebo zavěšená na ocelových lanech;

e) s rychlostí maximálně 1,0 m/s u trvale instalovaných výtahů a maximálně 0,4 m/s u dočasně
instalovaných výtahů.



1.2 Tento dokument identifikuje nebezpečí uvedená v kapitole 4, ke kterým může dojít v různých
fázích životnosti tohoto zařízení a popisuje způsoby odstranění nebo omezení těchto nebezpečí, když
je zařízení používáno způsobem předpokládaným výrobcem.

1.3 Tato evropská norma nestanoví další požadavky na:

a) provoz za zvláštních podmínek (např. extrémní klimatické podmínky, silná magnetická pole);

b) ochranu proti úderu bleskem;

c) provoz podle zvláštních pravidel (např. možnost výbuchu);

POZNÁMKA Směrnice 94/9/EC týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro používání ve
výbušném prostředí může platit pro druh stroje nebo zařízení, na které se vztahuje tato evropská
norma. Současná norma není určena k poskytování prostředků pro získání shody se základními
požadavky na zdraví a bezpečnost podle směrnice 94/9/EC.

d) elektromagnetickou kompatibilitu (vyzařování, odolnost);

e) zacházení s materiály, které by mohly způsobit nebezpečnou situaci;

f) použití spalovacích motorů;

g) hydraulické poháněcí jednotky;

h) nebezpečí vznikající při výrobě;

i) nebezpečí vznikající při vztyčování na veřejné cestě;

j) zemětřesení;

k) hluk (viz směrnici pro vyzařování hluku strojů používaných na veřejných prostranstvích
(2000/14/EC).

1.4 Tato norma se nevztahuje:

a) stavební zdvihadla podle EN 12158-1:2000, EN 12158-2:2000 a EN 12159:2000;

b) ovládací stanice pro zdvihání podle EN 14502-2:2005+A1:2008;

c) výtahy podle EN 81-1:1998;

d) pracovní plošiny na vysokozdvižných vozících;

e) pracovní plošiny;

f) lanovky;

g) výtahy určené pro vojenské účely;

h) důlní výtahy;

i) jevištní výtahy.

1.5 Tato norma pojednává o kompletním navrhování výtahů, kromě navrhování jeřábů. Zahrnuje rám



základu a ohrazení základu, kromě provedení z betonu, armovaného betonu, dřeva nebo jiného
uspořádání základu. Norma zahrnuje provedení kotvení stožáru a provedení kotvících dílům mezi
stožárem a konstrukcí jeřábu. Tato norma také zahrnuje provedení branek ve stanicích a jejich
upevnění.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


