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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50321-1:2018) vypracovala technická komise CLC/TC 78 Zařízení a nástroje
pro práci pod napětím.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2019-01-12
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2021-01-12
EN 50321-1:2018 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 50321:1999:

·       doplnění elektrických tříd 1, 2, 3 a 4 pro AC napětí;

·       doplnění zkušebního napětí DC pro třídy 00, 0, 1 a 2;

·       doplnění třídění mechanické třídy II podle EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347;

·       16 h aklimatizace na vlhkost u typové zkoušky;

·       voda jako zkušební materiál u typové zkoušky;

·       přepracovaná zkoušky značení;

·       zahrnutí záznamu o zkoušce;

·       zahrnutí dielektrické zkoušky obuvi proti propíchnutí vložky;

·       zahrnutí druhu elektricky izolačních návleků;

·       přepracování zkoušky značení a zkušební metody;

·       pravidelná prohlídka;

·       volba EN 61318 pro systém kvality v příloze;

·       definice návleku;

·       definice bezpečnosti, pracovního použití, odolnosti proti rázům, antistatická a vodivá obuv;

·       ocelové kuličky, které mají být použity pouze pro výrobní kusovou zkoušku;

·       doplnění přílohy ZZ.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Pro vztah se směrnicí EU viz informativní příloha ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušení pro PPE obuv používanou jako elektrická
izolační obuv a návleky, které poskytují ochranu před úrazem elektrickým proudem pro práci pod
napětím nebo v blízkosti živých částí instalací s napětím až do 36 000 V AC nebo 25 000 V DC.

Výrobky navržené a vyrobené podle této normy přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že
jsou používány kvalifikovanými osobami, v souladu s bezpečnostními metodami práce a pokyny pro
užívání.

Antistatika, úraz elektrickým proudem a odolná vodivá obuv nejsou předmětem této normy.

POZNÁMKA Část 2 Obuv odolná proti úrazu elektrickým proudem a Část 3 Vodivá obuv pro práci pod
napětím jsou ve vývoji.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


