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Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 60745-2-15 (36 1550) z března 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma přebírá EN 60745-2-15:2009, která modifikuje druhé vydání IEC 60745-2-15:2006.
Podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EC 98/37/EC (směrnice pro strojní zařízení),
změněné směrnicí 98/79/EC, a 2006/42/EC.
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EN 60745-1:2009 zavedena v ČSN EN 60745-1 ed. 3:2009 (36 1551) Ruční elektromechanické
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Porovnání s IEC 60745-2-15:2006

Tato norma je identická s EN 60745-2-15:2009, která je modifikací IEC 60745-2-15:2006.
Modifikovaný text a obrázky oproti IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji.

Informativní údaje z IEC 60745-2-15:2006

Mezinárodní norma IEC 60745-2-15 byla vypracována subkomisí 61F: Bezpečnost elektrického ručního
nářadí technické komise IEC/TC 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné
účely.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS Zpráva o hlasování
61F/626/FDIS 61F/638/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, že obsah základního vydání a jeho změn se nebude měnit až do konečného data
vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci.
K tomuto datu bude publikace
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Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text dokumentu 61F/626/FDIS, budoucí 2. vydání IEC 60745-2-15, vypracovaný subkomisí IEC SC 61F
(změněnou na IEC TC 116 Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí), byl předložen
k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC. Návrh změny (prAA), vypracovaný technickou komisí CENELEC
TC 61F (změněnou na TC 116) Bezpečnost ručního elektrického nářadí, za účelem uvedení evropské
normy do souladu se základními požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení, byl
předložen k formálnímu hlasování. Tyto sloučené texty byly schváleny CENELEC jako EN 60745-2-15
dne 2006-05-01.

Další návrh změny (prAB), rozšiřující přílohu ZZ, aby obsahovala novou směrnici pro strojní zařízení
2006/42/EC, byl podroben formálnímu hlasování.

Tyto sloučené texty byly schváleny CENELEC jako nové vydání EN 60745-2-15 dne 2009-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60745-2-15:2006.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-12-29
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2009-12-29

Tato evropská norma je rozdělena do dvou částí:

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

Část 2: 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 evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného CEN a CENELEC Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných
požadavků směrnice ES 98/37/EC (směrnice pro strojní zařízení), změněné směrnicí 98/79/EC
a 2006/42/EC. Viz přílohy ZZA a ZZB.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách z Části 1 společně s příslušnou Částí 2 této normy je
jedním ze způsobů, jak splnit podstatné požadavky směrnic na ochranu zdraví a bezpečnost.

CEN/TC 144 sestavuje normy pro neelektrické střihače živých plotů (EN 774).

Upozornění Pro výrobky spadající do působnosti této normy mohou platit také jiné požadavky
a směrnice Evropského společenství.

Tato evropská norma navazuje na obecné požadavky EN ISO 12100-1 a EN ISO 12100-2.

Tato Část 2-15 bude používána spolu s EN 60745-1:2009. Je-li v této normě uvedeno „doplněk“,
„úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z Části 1 musí být odpovídajícím způsobem upraven.



Články, tabulky a obrázky, které jsou k Části 1 přidané navíc, jsou číslovány od čísla 101.

Články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou přidané navíc k normě IEC 60745-2-15, jsou
označeny písmenem „Z“ na začátku.

Přílohy ZA, ZZA a ZZB doplnil CENELEC.

POZNÁMKA 1 V této normě jsou použity následující typy písma:
vlastní požadavky: obyčejný typ;●

zkušební specifikace: kurzíva;●

vysvětlivky: malý typ.●

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60745-2-15:2006 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:

1.1 Doplněk:

Tato norma platí pro střihače živých plotů, které jsou navrženy pro obsluhu jednou osobou a slouží
k zastřihávání živých plotů a keřů, používající jednu či více řezacích čepelí pohybujících se v obou
směrech.

Tato norma neplatí pro střihače živých plotů s rotační čepelí.

Tato norma neplatí pro střihače živých plotů s dlouhým nebo prodlouženým dosahem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


