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Národní předmluva
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EN 60947-5-1:2004 zavedena v ČSN EN 60947-5-1 ed. 2:2005 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje
nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje
řídicích obvodů

ISO 7-1:1994 zavedena v ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech –
Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 65:1981 nezavedena

ANSI/ASME B1.20.2M:2006 nezavedena

ASTM A-53:2006 nezavedena

Porovnání s IEC 61029-2-12:2010

Tato evropská norma přejímá IEC 61029-2-12:2010 s modifikacemi.



Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 61029-2-12:2010

Mezinárodní norma IEC 61029-2-12 byla vypracována technickou komisí IEC 116: Bezpečnost ručního
elektromechanického nářadí.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
116/34/FDIS 116/42/RVD

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

Komise rozhodla, že obsah tohoto vydání se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové stránce IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto
datu bude publikace
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Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity
(IEC 61029-2-12:2010, modifikovaná)

Safety of transportable motor-operated electric tools –
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Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes – Partie 2-12:
Exigences particulieres
pour les machines a fileter
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Teil 2-12: Besondere Anforderungen
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-01-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 61029-2-12:2010 vypracovaný v technické komisi IEC TC 116,
Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí, společně se společnými modifikacemi
vypracovanými v technické komisi CENELEC TC 116, Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl
předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61029-2-12 dne 2011-01-02.

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) 2012-01-02
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-01-02

Tato norma je rozdělena do dvou částí:

Část 1: Všeobecné požadavky, které jsou společné pro většinu přenosného
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 vypracována na základě mandátu M/396 uděleného CENELEC Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky na zdraví
a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení ES 2006/42/ES. Viz příloha ZZ.

Splnění požadavků uvedených v příslušných kapitolách v Části 1 společně s příslušnou Částí 2 této
evropské normy poskytuje způsob, jak splnit základní požadavky směrnice pro strojní zařízení.

Tato evropská norma obsahuje požadavky na měření hluku a vibrací, informace, které plynou z těchto
měření, a informace o požadovaných osobních ochranných pracovních prostředcích. Zvláštní
požadavky na omezení nebezpečí, které vyplývá z hluku a vibrací prostřednictvím konstrukce nářadí,
nejsou stanoveny, neboť tato norma odráží současný stav techniky.

Upozornění Pro výrobky, které spadající do působnosti této evropské normy, mohou platit také jiné
evropské směrnice.

CEN zpracovala normy pro průmyslové stroje, které mohou platit i pro přenosné stroje. Přestože CEN
a CENELEC použily všude tam, kde je to vhodné, společná řešení k zajištění shodné úrovně ochrany,
osoby, které používají tuto evropskou normu, by měly prověřit rozsah platnosti jak této normy, tak
norem CEN, a ujistit se, zda používají správnou normu.

Tato Část 2-12 se používá ve spojení s EN 61029-1:2009.

Tato Část 2-12 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly v EN 61029-1 a tvoří tak společně s ní
evropskou normu: Zvláštní požadavky na stroje na závity.

Není-li dílčí článek z Části 1 uveden v této Části 2-12, tento článek platí v nejvyšším použitelném
rozsahu. Je-li v této Části 2-12 uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z Části
1 se podle toho upraví.

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

zkušební specifikace: kurzíva;●

vysvětlivky: malý typ.●

Výrazy, které jsou definovány v Kapitole 2, jsou tištěny tučně. *)

Kapitoly, články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti Části 1, jsou číslovány od
čísla 101.



Kapitoly, články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti IEC 61029-2-12:2010, jsou
značeny „Z“.

Společné modifikace IEC 61029-2-12:2010 jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji.
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1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 platí až na následující:

1.1 Doplněk:

Tato evropská norma platí pro závitnice, které otáčením obrobku nebo řezací hlavy vytváří vnější
závity na trubky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


