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Předmluva

Tento dokument (EN 16500:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 397 Projektová komise –
Paketovací lisy – Bezpečnostní požadavky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit 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 února 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

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

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

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, 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, Švýcarska
a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma je norma typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

V předmětu tohoto dokumentu jsou uvedena příslušná strojní zařízení a rozsah, ve kterém pokrývá
nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B,
mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro stroje, které byly
konstruovány a vyrobeny v souladu s ustanoveními této normy typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a informace pro
bezpečné
používání vertikálních paketovacích lisů pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných
částí (například papír, plasty, textil, plechovky, kartony, směsný odpad), dále jen materiály.

Tato norma platí pro vertikální paketovací lisy:

které jsou ručně nebo mechanicky plněny; a●

s pevnými uzavřenými paketovacími komorami (jedno- nebo vícekomorové lisy); a●

s mechanicky, hydraulicky nebo pneumaticky ovládaným zhutňovacím zařízením; a●

kde zhutněný balík je vázán ručně v lisovací komoře; a●

s ručním vykládkou nebo mechanickým vyhozením zhutněného balíku.●



Rozsah této normy zahrnuje veškerá mechanická plnicí zařízení, jako jsou dopravníky pásového typu
nebo zvedáky nádob, které tvoří nedílnou součást sestavy paketovacího lisu. Také zahrnuje
integrované zařízení pro řízení toku materiálu.

Tato norma se nevztahuje na:

vertikální paketovací lisy bez pevných uzavřených lisovacích komor; nebo●

kruhové nebo válcové paketovací stroje; nebo●

stroje, kde se materiál lisuje do pytle; nebo●

pneumatické dopravní systémy; nebo●

zařízení pro přepravu balíků; nebo●

lokální odsávací větrání pro odstranění prachu nebo par; nebo●

rizika vyplývající z jakéhokoli integrovaného předkondicionovacího zařízení; nebo●

rizika vyplývající ze zpracovávaných materiálů (například azbest, klinický odpad, hořlavé nebo výbušné●

materiály, nezdravý nebo jedovatý odpad).

Tato norma neplatí pro jeřáby, vysokozdvižné vozíky nebo jiná mobilní zařízení sloužící k nakládání
materiálů do plnicího otvoru. Neplatí ani pro nebezpečí vyplývající z nakládání materiálů do plnicího
otvoru pomocí jeřábů, vysokozdvižných vozíků nebo jiného mobilního zařízení.

Tato norma nezahrnuje specifikace pro splnění Směrnice ATEX 94/9/EC. V této evropské normě jsou
řešena všechna nebezpečí uvedená v kapitole 4.

Tato evropská norma neplatí pro vertikální paketovací lisy, které byly vyrobeny před datem vydání
této publikace jako EN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


