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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50593:2017) vypracovala CLC/TC 59X Funkce elektrických spotřebičů pro
domácnost
a podobné účely.

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) 2018-01-16
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-01-16
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma platí pro vestavné mycí stroje ručně plněné jednokomorové a pro mycí stroje
jednokomorové s uzavíracím krytem na mytí talířů, mís, skla, příborů a podobných předmětů.

Tyto stroje se používají v profesionálních kuchyních, jako jsou restaurace, jídelny, nemocnice
a v provozech, jako jsou pekárny, řeznictví apod.

Tato evropská norma neplatí pro komerční mycí stroje s dopravními systémy (posuvný typ a dopravní
pás nosičů) a pro myčky kuchyňského náčiní.

Tato evropská norma neplatí pro vestavné mycí stroje s výměnou vody.

Tato evropská norma neplatí pro spotřebiče konstruované výhradně pro průmyslové účely.

Cílem je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických mycích strojů pro komerční
používání a popsat normalizované metody měření těchto charakteristik.

Tyto charakteristiky se měří prostřednictvím mytí talířů.

Tato evropská norma se nezabývá bezpečnostními požadavky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


