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2-11:2008. Byly provedeny změny, aby byl text této normy v souladu s IEC 60335-1:2001 a změnami
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Byl doplněn článek 19.Z101.
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Byly doplněny poznámky v  Bibliografii.

Byla doplněna příloha ZC.

Text IEC 60335-2-11:2008 modifikovaný EN 60335-2-11:2010 je označen svislou čarou po levém
okraji.

Informativní údaje z IEC 60335-2-11:2008

Mezinárodní norma IEC 60335-2-11 byla vypracována technickou komisí IEC TC 61: Bezpečnost
elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto sedmé vydání zrušuje a nahrazuje šesté vydání publikované v roce 2002 včetně jeho změny
1:2003 a změny 2:2006. Představuje technickou revizi.

Zásadní změny v tomto vydání v porovnání se šestým vydáním IEC 60335-2-11 jsou následující (malé
změny nejsou uvedeny):

soulad textu s IEC 60335-1, ed. 4 a jejími změnami 1 a 2;●

některé poznámky byly převedeny na normativní text (7.101, 11.8, 20.102, 20.103 a příloha AA).●

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 



FDIS Zpráva o hlasování
61/3646/FDIS 61/3686/RVD

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

Komise rozhodla, že obsah této publikace a jejích změn se nebude měnit až do konečného data
vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci.
Po tomto datu bude publikace buď

· znovu schválena,

· zrušena,

· nahrazena revidovaným vydáním nebo

· změněna.

Následující odchylky platí v uvedených zemích.

3.1.9: Textilní materiál má rozdílné rozměry (USA).●
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7.12: Místo toho mohou být stanoveny běžné druhy oděvů a výstrahy týkající se používání chemikálií pro čištění musí být●

uvedeny na spotřebiči (USA).
11.2: Zkušební podmínka je odlišná (USA).●

11.7: Tato zkouška pokračuje, dokud se nedosáhne ustálených podmínek, a pro stanovení dosažení ustálených podmínek●

jsou použita odlišná kritéria (USA).
19.4: Zkouška je odlišná (USA).●

19.9: Zkouška provozním přetížením se provádí na automaticky ovládaných bubnových sušičkách (USA).●

20.101: Požadavek platí pro otevírání dvířek o více než 200 mm (Norsko).●

20.102: Při projednávání přístupnosti otáčejících se bubnů je maximální objem bubnu 60 dm3 a maximální otevření dvířek●

je 200 mm (USA).
20.103: Zkouška se neprovádí (USA).●

20.104: Zkouška je odlišná (USA).●

27.1: Ochranné svorky a kontakty mohou být elektricky spojeny s nulovým vodičem bubnové sušičky (USA).●
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Předmluva

Text dokumentu 61/3646/FDIS, budoucí 7. vydání IEC 60335-2-11, vypracovaný v technické komisi
IEC TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely byl předložen IEC-
CENELEC k paralelnímu hlasování.

Technickou komisí CENELEC TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné
účely byl vypracován návrh na změnu. Byl projednáván na zasedání CENELEC TC 61 v Kista v červnu
2008, kdy bylo rozhodnuto podrobit návrh na změnu Jednotnému schvalovacímu postupu.

Sloučené texty byly schváleny CENELEC jako EN 60335-2-11 dne 2010-04-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60335-2-11:2003 + opravu z července 2003 + A1:2004
+ A2:2006 + A11:2008.

Zásadní změny v tomto vydání v porovnání s EN 60335-2-11:2003 a jejími změnami jsou následující
(malé změny nejsou uvedeny):

soulad textu s EN 60335-1:2002 a jejími změnami;●

některé poznámky byly převedeny na normativní text.●

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.
Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2011-04-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2015-04-01

Tato Část 2 se musí používat společně s EN 60335-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné
účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky. Byla založena na základě vydání této normy
z roku 2002. Musí se brát také v úvahu změny a revize Části 1 a data, kdy budou takové změny platit,
budou stanovena v příslušné změně nebo revizi Části 1.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na evropskou
normu: Bezpečnostní požadavky na elektrické bubnové sušičky.

Kde určitý článek Části 1 není v této Části 2 uveden, platí článek z Části 1, pokud jej lze použít. Kde
tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text Části 1 podle toho
upraven.

POZNÁMKA 1 Je použit následující číslovací systém:
články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům Části 1;●

poznámky, které nejsou uvedeny v novém článku, nebo se nejedná o poznámky z Části 1, jsou číslovány počínaje 101●

včetně poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;
doplněné přílohy jsou označeny AA, BB, atd.;●

články, poznámky a přílohy, které jsou doplněny k článkům, poznámkám a přílohám v normě IEC, mají před označením●

písmeno Z.

POZNÁMKA 2 Jsou použity následující typy písma:
požadavky: obyčejný typ;●

zkušební specifikace: kurzíva;●



poznámky: malý typ.●

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména,
jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky způsobující odchylku od této evropské normy jiné než
uvedené v příloze ZA EN 60335-1.

Neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy jiné než uvedené v příloze ZB EN 60335-1.
Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-11:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma se
schválenými společnými modifikacemi.
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Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena
příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem,
mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti



jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá
abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může
elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla v souladu s těmito
elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k síti. Národní elektroinstalační předpisy se
však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými Částmi 2 IEC 60335, platí příslušná Část 2 pro každou
funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na
druhou.

Pokud norma Části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává
Část 1, platí Část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy Části 2 určily, že pro
příslušný spotřebič není nutné mimo všeobecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před
horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly
vzaty v úvahu při vypracování všeobecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335.
Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k Části 1 nebo
k normám Části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním
principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň
bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce
uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je
s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 se nahrazuje takto.

Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností elektrických bubnových sušiček určených pro
domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových
spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů.

POZNÁMKA 101 Tato norma platí pro funkci sušení praček, které mají cyklus sušení.

Tato norma se také zabývá bubnovými sušičkami, které používají chladicí systém, obsahující
utěsněné motorkompresory, pro sušení textilního materiálu. Tyto spotřebiče mohou používat hořlavá
chladiva. Dodatečné požadavky pro tyto spotřebiče jsou uvedeny v příloze BB.

Tato norma také platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro normální používání v domácnostech, ale
mohou přesto představovat zdroj nebezpečí pro veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro používání
neznalými osobami v obchodech, lehkém průmyslu a zemědělství.



POZNÁMKA 102 Příkladem takovýchto spotřebičů jsou bubnové sušičky pro obecné používání
v činžovních domech nebo prádelnách.

Tato norma pojednává o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají
všechny osoby v domácnosti a blízkém okolí. Všeobecně však nebere v úvahu

osoby (včetně dětí), jimž●

· fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost; nebo

· nedostatek zkušeností a znalostí

zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení;
hru dětí se spotřebičem.●

POZNÁMKA 103 Upozorňuje se na skutečnost, že
pro spotřebiče určené pro použití ve vozidlech nebo na palubách lodí či letadel mohou být nutné doplňující požadavky;●

v mnoha zemích jsou předepsány další požadavky národními zdravotnickými úřady, národními úřady odpovědnými za●

ochranu zdraví při práci, národními vodárenskými společnostmi, národními úřady odpovědnými za dopravu a národními
úřady pro stavebnictví.

POZNÁMKA 104 Tato norma neplatí pro
spotřebiče určené výlučně pro průmyslové účely;●

spotřebiče určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je přítomnost korozivní nebo výbušné●

atmosféry (prach, výpary nebo plyn).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


