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Úvod

Tato technická specifikace poskytuje informace o použití ochranného zařízení, které využívá snímací
přístroj (přístroje) pro detekci (snímání) přítomnosti osoby (osob) v prostoru nebo přibližující se
k prostoru, s cílem snížit nebo minimalizovat riziko způsobené nebezpečnými částmi strojních zařízení,
bez používání fyzických zábran.

Cílem této specifikace je podpora: komisí vypracovávajících normy odpovědných za tvorbu norem
týkajících se strojů (normy „C“), konstruktérů, výrobců a opravářů strojů, organizací z oblasti
certifikace bezpečnosti strojů, kontrolních orgánů a dalších, kteří se zabývají použitím ochranných
zařízení strojních zařízení.

Na obrázcích 1 a 2 jsou znázorněny všeobecné souvislosti a předpokládané použití této specifikace.

Kapitoly 1 až 5, 7 a 8 této specifikace platí pro všechna ochranná zařízení zahrnutá v rozsahu
platnosti, kapitola 6 obsahuje pokyny pro použití konkrétních druhů ochranného zařízení.



Obrázek 1 – Vztah mezi touto specifikací a ostatními normami
(viz též obrázek 2)

1 Rozsah platnosti

Tato technická specifikace stanoví požadavky na volbu, umístění, sestavu a přejímku ochranných
zařízení pro detekci (snímání) přítomnosti osob s cílem ochránit tyto osoby před nebezpečnou částí
(částmi) strojních zařízení při průmyslovém použití. Tato norma platí pro použití elektrických
snímacích ochranných zařízení (ESPE) předepsaných v IEC 61496 (všechny části) a rohoží a podlah
citlivých na tlak předepsaných v ISO 13856-1. 

Bere v úvahu vlastnosti strojních zařízení, ochranných zařízení, okolního prostředí a vzájemného
působení osob ve věku 14 let a starších.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


