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Předmluva

Tento dokument (EN 1808:1999+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 98 „Zdvihací
plošiny“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do prosince 2010 musí udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu se musí zrušit nejpozději do prosince 2010.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2010-05-13.

Tento dokument nahrazuje EN 1808:1999.

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

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.



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

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

0 Úvod

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

Stroje, kterých se týká, a rozsah nebezpečí, který pokrývá, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Předpokládá se, že:

proběhne jednání mezi výrobcem a uživatelem o specifických podmínkách na místě instalace;●

budou provedena posouzení rizik všech součástek, které mohou být součástí celé SAE instalace; pravidla musí●

být zpracována na základě těchto předpokladů;
bezpečnostní požadavky této normy musí být sestaveny na základě toho, že součástky jsou●

navrženy v souladu s obvyklou inženýrskou praxí a výpočetními metodami, včetně všech chybových režimů,a.
spolehlivé mechanické a elektrické konstrukce,b.
vyrobeny z materiálů s odpovídající pevností a přiměřenou kvalitou, ac.
bez vad;d.

nejsou použity škodlivé materiály, např. azbest;●

zařízení je udržováno v dobrém provozním stavu;●

všechna mechanická zařízení vyrobená v souladu s dobrou zkušeností a požadavky této normy nesmí zvýšit●

možnost vzniku nebezpečí, aniž by to bylo zjištěno;
rozsah teplot okolí je mezi –10 °C a +55 °C; dodatečné požadavky na zařízení určené pro použití mimo rozsah●

teplot okolí jsou uvedeny v příloze D;
parapety a střechy mají odpovídající nosnost na instalování zařízení SAE.●

1 Předmět normy

1.1 Použití

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky na závěsné přístupové zařízení (SAE).

Je použitelná jak na stálé, tak dočasné zařízení, které může být poháněné nebo ovládané ručně
a které je definováno v kapitole 3.

1.2 Nebezpečí

Tato evropská norma se zabývá významnými nebezpečími souvisícími se SAE, když jsou použity tak,
jak bylo zamýšleno, a při podmínkách předvídaných výrobcem (viz kapitola 4). Tato evropská norma
stanovuje příslušná technická opatření k odstranění nebo snížení rizik vzniklých z významných
nebezpečí.

1.3 Výjimky

Do normy není zahrnuto následující:

provoz ve zvláštních podmínkách (např. extrémní podmínky prostředí, agresivní okolí, silná magnetická pole,a.



atd.);
provoz zařízení podle zvláštních pravidel (např. prostředí s nebezpečím výbuchu, práce na živých vedeních);b.
přeprava pasažérů z jedné úrovně na druhou;c.
manipulace s břemeny, jejichž povaha může vést k nebezpečným situacím (např. roztavený kov,d.
kyseliny/zásady, radioaktivní materiály, křehká břemena);
nebezpečí vzniklá při manipulaci se zavěšenými břemeny na zavěšené plošině;e.
nebezpečí vzniklá při použití na veřejných cestách, nad vodou, nebo kdekoliv, kde není možné plošinuf.
spustit do bezpečné polohy;
nebezpečí vznikající z tlaku větru působícího na břemeno, který má plochu povrchu přes 2 m ;g.
SAE používající bezdrátové systémy ovládání.h.

Následující použití SAE nejsou v této normě zahrnuta:

přístup do pracovních prostorů se sklonem přesahujícím 45° od vertikály;●

pracovní plošiny zavěšené na jeřábech;●

zařízení pro přístup do sila;●

přístupová zařízení používající lana z chemických vláken nebo řetězy pro zavěšení plošiny;●

SAE určená pro použití pod zemí;●

SAE poháněná spalovacími motory;●

SAE určená pro použití v šachtách.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


