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Předmluva

Tento dokument (EN 12649:2008+A1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje
a zařízení pro zemní a stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoli patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje splnění základních
požadavků směrnice EU 2006/42/ES.



Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu."

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2011-05-19.

Tento dokument nahrazuje EN 12649:2008.

Začátek a konec textu nově vloženého nebo upraveného změnou je v textu vyznačen značkami !".

!vypuštěný text"

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, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1:2003.

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a rozsahy nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí, které jsou do této normy zahrnuty, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje,
které byly zkonstruovány a zhotoveny podle ustanovení normy typu C.

V této normě se předpokládá, že:

– stroj obsluhují pouze oprávněné osoby;

– součásti bez zvláštních požadavků jsou:

a) konstruované v souladu s dobrou strojírenskou praxí a výpočetními zásadami, včetně všech
režimů selhání;

b) v bezvadném mechanickém a elektrickém provedení v souladu se současným stavem
techniky;

c) vyrobeny z materiálů dostačující pevnosti a odpovídající kvality;

d) nejsou vyrobeny ze škodlivých materiálů, jako je asbest;

– součásti jsou udržovány v dobrém stavu a pracovním pořádku tak, aby požadované vlastnosti
navzdory opotřebení zůstaly zachovány;

– instalace dovolí bezpečné používání stroje;

– jednání mezi výrobcem a uživatelem/odběratelem týkající se konkrétních podmínek používání
a umístění pro používání strojního zařízení (např. bezpečnostní podmínky podkladu a lokality).

POZNÁMKA „Výrobce“ se rozumí v rámci EU, jak je určeno ve směrnici o strojních zařízeních.



1 Předmět normy

1.1 Tento dokument platí pro zhutňovače betonu a uhlazovací stroje, jak jsou definovány v kapitole
3 a zobrazeny v příloze A a příloze B.

Tato norma platí také pro ručně nesené motorové vibrátory na beton podle definice v EN 60745--
-12:2003, ale s dalšími bezpečnostními požadavky pro elektronicky ovládané systémy, jak jsou
definovány v této normě (viz 5.2.1.2).

1.2 Tento dokument neřeší přídavné zařízení, které dodává energii pro vnitřní i vnější vibrátory, např.
vzduchové kompresory, zdroje hydraulického tlaku a transformátory napětí. Tento dokument neplatí
pro dálkově ovládané nebo přenosné uhlazovací stroje a samočinné (robotické) uhlazovací stroje.

1.3 Tento dokument řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, které se týkají
zhutňovačů betonu a uhlazovacích strojů, když jsou používány podle svého určení a za podmínek,
které předpokládá výrobce (viz kapitolu 4). Tento dokument specifikuje příslušná technická opatření
k odstranění nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z významných nebezpečí.

Tato norma zahrnuje také opatření pro zvážení předvídatelného nesprávného používání.

1.4 Tento dokument se nevztahuje na stroje vyrobené před datem jeho vydání CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


