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Evropská předmluva
Text dokumentu 116/340/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62841-3-14, který vypracovala
technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62841-3-14:2017.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace normy IEC 62841-3-14 (116/340/FDIS),
vypracovala technická komise CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí a byl schválen
CENELEC.

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) 2018-10-16
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2021-10-16
Tato evropská norma je rozdělena do čtyř částí:

Část 1:                  Obecné požadavky, které jsou společné pro většinu ručního
elektromechanického nářadí (pro účely této normy uváděného jen
jako nářadí), které může být v rozsahu platnosti této normy;

Část 2, 3 nebo 4:   Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo
pozměňující požadavky stanovené v části 1 a zohledňující tak
zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato část 3-14 se používá ve spojení s EN 62841-1:2015.

Tato část 3-14 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly EN 62841-1:2015 a tvoří tak společně
s ní evropskou normu: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této části 3-14, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu.
Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho
upraví.

Jsou použity následující typy písma:

–   požadavky; obyčejný typ

–   zkušební specifikace: kurzíva;

–   poznámky: malý typ.

Termíny uvedené v kapitole 3 jsou vytištěny tučně.

Články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC
62841-3-14:2017, jsou označeny „Z“.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.



Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách v části 1 společně s touto částí 3-14 poskytuje způsob, jak
splnit základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62841-3-14:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma se
schválenými společnými modifikacemi.
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1 Rozsah platnosti
Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato část IEC 62841 platí pro přenosné čističe odpadů.

POZNÁMKA 101 Čističe odpadů jsou také známy jako čističe potrubí.

Tato norma neplatí pro ruční čističe odpadů.

POZNÁMKA 102 Pro ruční čističe odpadů platí IEC 62841-2-21.

Tato norma neplatí pro vysokotlaké čističe určené k čištění odpadů.

POZNÁMKA 103 Pro vysokotlaké čističe platí IEC 60335-2-79.

Tato norma neplatí pro stroje, které používají pro čištění odpadů pevné tyče.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


