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Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-20a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2009-0-
-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.
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Předmluva

Tento dokument (EN 12159:2000+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 10 „Výtahy,
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do 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 1 schválenou CEN 2009-05-28.

Tento dokument nahrazuje EN 12159:2000.

Začátek a konec textu zavedeného nebo nahrazeného změnou je v textu označen značkami !"..

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky !směrnic EU".

Pro vztah ke !směrnicím EU",viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

!vypuštěný text"

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

Tato norma je jednou z řady norem vytvořených CEN/TC 10/SC 1 jako část programu práce CEN při
tvorbě bezpečnostních norem strojních zařízení.

Tato norma je norma typu C vztahující se na bezpečnost stavebních výtahů pro dopravu osob
a nákladů.

Rozsah nebezpečí, kterým se tato norma zabývá, je uveden v předmětu této normy. Navíc musí
strojní zařízení přiměřeně odpovídat !EN ISO 12100:2003" pro ta nebezpečí, kterými se tato norma
nezabývá.

!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 postavených podle této normy typu
C nadřazena ustanovením jiných norem.

Předmětná strojní zařízení a rozsah, na která se vztahují nebezpečí, nebezpečné situace a události
jsou uvedena v předmětu této evropské normy."

1 Předmět normy



1.1 Tato norma se vztahuje na motoricky poháněné dočasně instalované stavební výtahy (dále jen
výtahy), které jsou určeny pro použití osobami s povoleným vstupem do stavebních a technických
prostor, a které
obsluhují úrovně nástupišť a jsou vybaveny klecí:

navrženou pro dopravu osob nebo osob a nákladů;●

vedenou;●

pojíždějící svisle nebo na dráze odkloněné maximálně o 15 stupňů od svislé roviny;●

zavěšené na laně poháněném bubnem nebo podpírané pastorkem a hřebenem, hydraulickým válcem (přímo●

nebo nepřímo), nebo rozpínatelným pákovým mechanizmem;
kde stožáry mohou nebo nemusí vyžadovat podepření nezávislými konstrukcemi, pokud jsou vztyčeny.●

1.2 Tato norma uvádí nebezpečí, jak jsou popsána v kapitole 4, která mohou vzniknout během
různých fází technického života takovýchto zařízení a popisuje metody pro odstranění nebo omezení
těchto nebezpečí,
pokud jsou použita způsobem stanoveným výrobcem.

1.3 Tato Evropská norma nespecifikuje další požadavky na

provoz v nepříznivých podmínkách (např. extrémní klimatické podmínky, silná magnetická pole);●

ochranu proti bleskům;●

provoz podle zvláštních pravidel (např. prostředí s nebezpečím výbuchu);●

elektromagnetickou kompatibilitu (vyzařování, odolnost);●

manipulaci s náklady takové povahy, které mohou způsobit nebezpečné situace (např. roztavený kov,●

kyseliny/zásady, radioaktivní materiály, křehká břemena);
použití spalovacích motorů;●

použití dálkového ovládání;●

nebezpečí vznikající během výroby;●

nebezpečí vznikající jako důsledek přemisťování;●

nebezpečí vznikající jako důsledek postavení nad veřejnou komunikací;●

zemětřesení●

!vypuštěný text".●

1.4 Tato norma se nevztahuje na

stavební výtahy určené pouze pro dopravu nákladů !;EN 12158-1:2000 a EN 12158-2:2000";●

výtahy podle EN 81-1:1998, EN 81-2:1998 a  !EN 81-3:2000";●

pracovní klece zavěšené na zdvihacích zařízeních;●

pracovní plošiny nesené na vidlicích vidlicových vozíků;●

pracovní plošiny !;EN 1495:1997";●

pozemní lanové dráhy;●

výtahy speciálně navržené pro vojenské účely;●

důlní výtahy●

jevištní výtahy;●

výtahy pro zvláštní účely.●

1.5 Tato norma se zabývá výtahovým zařízením. To obsahuje základový rám a základního ohrazení,
ale
nezahrnuje konstrukci základů z betonu, štětového kamene, stavebního dřeva nebo jiných materiálů.
Zahrnuje konstrukci kotvení stožáru, ale nezahrnuje navrhování upevňovacích šroubů nosné
konstrukce. Zahrnuje
zábrany na nástupišti a jejich rámy, ale nezahrnuje konstrukci kotevních prvků do opěrné konstrukce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


