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Úvod
Tento dokument se týká izolačních zdvihacích zařízení používaných při teplotě mezi –25 °C a +55 °C.
Tam, kde je zdvihací zařízení používáno v neobvyklých atmosférických podmínkách (například
vysoké nebo nízké teploty), mohou být vhodná jiná opatření a budou identifikována výrobcem a to jak
v označení, tak v návodu na používání.

Výrobky obsažené v této normě jsou primárně určeny pro použití pro práci pod napětím, nebo pro
práci v ochranném prostoru. Uznává se, že uživatel může specifikovat výrobek, nebo výrobky,
v souladu s touto normou, kde je riziko náhodného kontaktu s živou částí (částmi). Za těchto
okolností se uživatelé upozorní, že mají být aplikovány národní nebo místní předpisy týkající se
zachování minimální pracovní vzdálenosti k živým částem, nebo které byly získány z normy IEC
61472. Navíc, takoví uživatelé jsou odkazováni na přílohu A této normy pro poskytnutí rad
a informací.

Výrobek, na který se vztahuje tato norma, může mít vliv na životní prostředí v průběhu některých
nebo všech fázích jeho životního cyklu. Tyto dopady se mohou pohybovat od mírných až po
významné, krátkodobé nebo dlouhodobé a vyskytující se na globální, regionální nebo místní úrovni.

Kromě prohlášení o likvidaci v návodu k použití, neobsahuje tato norma žádné požadavky ani
zkušební předpisy pro výrobce, ani doporučení pro uživatele z hlediska zlepšení životního prostředí.
Nicméně, všechny strany
zasahující do konstrukce, výroby, balení, distribuce, používání, údržby, opravy, opětovného
používání, využití a likvidace jsou upozorněny, aby zohlednily vlivy na životní prostředí.



1 Rozsah platnosti
Tento dokument se vztahuje na izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozek, používané pro
práce pod napětím na elektrických instalacích pro střídavá napětí nad 1 000 V efektivní v rozsahu 45
Hz do 65 Hz a stejnosměrná napětí nad 1 500 V.

Hlavním účelem zdvihacího zařízení je zajištění pracoviště provozovatele. Jiná zařízení, jako jsou
výložníky,
mohou být vybavena s cílem pomoci provozovateli při výkonu práce.

Tato norma obsahuje také požadavky a zkoušky pro části podvozků, která ovlivňují vlastnosti
izolačních zdvihacích zařízení, které mají být použity pro práci pod napětím.

Při montáži na podvozek se izolační zdvihací zařízení stane součástí mobilní (pojízdné) zdvihací
pracovní plošiny (MEWP). Doplňkové požadavky na výsledné MEWP jsou uvedeny v ISO 16368.

POZNÁMKA 1 V Evropě se jako referenční hodnota pro doplňující požadavky často používá EN 280
namísto ISO 16368.

Výrobky navržené a vyrobené v souladu s touto normou přispívají k bezpečnosti uživatelů za
předpokladu,
že jsou používány kvalifikovanými osobami, v souladu s metodami bezpečné práce a návodu na
používání.

POZNÁMKA 2 Jakékoliv požadavky, které jsou v rozporu s ISO 16368 nebo mají být doplňkem s ISO
16368, jsou zde vymezeny.

Radiální ramena nejsou zahrnuta v tomto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


