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Předmluva
Tento dokument (EN 1647:2004+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 245 „Obytná
vozidla pro volný čas“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2009 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 2009.
Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-05-25.
Tento dokument nahrazuje !EN 1647:2004".
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".
Tato norma je jednou z řady pokrývající hlediska obyvatelnosti obytných vozidel pro volný čas. Tato
norma obsahuje 9 normativních příloh.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou 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.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky týkající se zajištění bezpečnosti a zdraví osob, které používají
mobilní domovy definované v kapitole 3 pro dočasné nebo sezónní ubytování.
Stanovuje třídy odolnosti zatížení sněhem a stability konstrukce mobilních domovů, včetně
minimálních informací, které mají být uvedeny v příručce uživatele.
Také stanovuje odpovídající zkušební metody.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

