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Předmluva

Tento dokument (EN 12464-1:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 169 Světlo a osvětlení,



jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutné zrušit nejpozději do prosince 2011.

Tento dokument nahrazuje EN 12464-1:2002.

Hlavní technické změny revidovaného znění normy:

je uvažována důležitost denního osvětlení; požadavky na osvětlení jsou všeobecně použitelné nezávisle na●

tom, je-li poskytováno umělým nebo denním osvětlením nebo jejich kombinací,
jsou specifikovány požadavky na minimální osvětlenost stropů a stěn,●

je specifikována válcová osvětlenost a detailní informace o podání tvaru (modelaci),●

rovnoměrnost osvětlení je přiřazena zrakovým úkolům a činnostem,●

je definováno pozadí úkolu a specifikováno jeho osvětlení,●

je definována síť kontrolních bodů podle EN 12464-2,●

jsou uvedeny nové limity jasů svítidel používaných u zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment)●

podle ISO 9214-307.

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

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: 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.

Úvod

Přiměřené a správné osvětlení umožňuje lidem účinné a přesné vykonávání zrakových úkolů. Úroveň
viditelnosti a pohody požadovaná pro velké množství pracovních prostorů závisí na druhu a době
trvání činnosti.

Je důležité, aby se postupovalo podle všech kapitol této evropské normy, přestože specifické
požadavky jsou uvedeny v tabulkách požadavků na osvětlení (viz kapitola 5).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska
zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové
úkoly, včetně zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment).

Tato evropská norma stanovuje požadavky na řešení osvětlení pro většinu vnitřních pracovních
a přilehlých prostorů z hlediska kvantity a kvality osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení pro
správnou osvětlovací praxi.

Tato evropská norma nestanovuje požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků
při práci a nebyla připravena na základě uplatnění článku 153 smlouvy ES, ačkoliv požadavky na
osvětlení uvedené v této evropské normě zpravidla splňují bezpečnostní požadavky. Požadavky na
osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci mohou být obsaženy ve směrnicích
založených na článku 153 smlouvy ES, v národních právních předpisech členských států přejímajících



tyto směrnice nebo v jiných národních právních předpisech členských států.

Tato evropská norma neposkytuje konkrétní řešení ani neomezuje projektanty při využití nových
metod nebo při použití inovativních zařízení. Osvětlení může být zajištěno denním světlem, umělým
osvětlením nebo jejich kombinací.

Tuto evropskou normu nelze použít pro osvětlení venkovních pracovních prostorů ani pro osvětlení
podzemních dolů nebo nouzové osvětlení. Pro venkovní prostory viz EN 12464-2 a pro nouzové
osvětlení viz EN 1838 a EN 13032-3.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


