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Porovnání s IEC 60745-2-22:2011

Tato evropská norma přejímá IEC 60745-2-22:2011 s modifikacemi.

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

Informativní údaje z IEC 60745-2-22:2011

Tuto část mezinárodní normy IEC 60745 vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost



ručního elektromechanického nářadí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech.

FDIS Zpráva o hlasování
116/57/FDIS 116/62/RVD
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-04-18. Členové CENELEC jsou povinni splnit
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Předmluva

Text dokumentu 116/57/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60745-2-22, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 116, Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC.

Návrh změny, vypracovaný v technické komisi CENELEC TC 116, Bezpečnost elektromechanického
nářadí, byl předložen k formálnímu hlasování.

Sloučené texty byly schváleny CENELEC jako EN 60745-2-22 dne 2011-04-18.

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) 2012-04-18
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-04-18

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.

Tento návrh evropské normy byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice pro strojní
zařízení ES 2006/42/ES. Viz příloha ZZ.

Splnění požadavků uvedených v příslušných kapitolách v části 1 společně s touto částí 2-22 poskytuje
způsob, jak splnit základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Upozornění: Pro výrobky spadající do působnosti této evropské normy mohou platit také jiné
požadavky a směrnice ES.

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

Tato část 2-22 se používá ve spojení s EN 60745-1:2009. Uvádí-li tato norma „doplněk“, „úprava“
nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Články a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101; doplňkové přílohy
jsou značeny AA, BB, atd.

Články, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti IEC 60745-2-22, mají předponu „Z“.

Přílohy ZA a ZZ doplnil CENELEC.

POZNÁMKA 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 60745-2-22:2011 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 norma platí pro řezačky vybavené

jednímpojeným zesíleným kotoučem typ 41 nebo typ 42, nebo●

jedním nebo více diamantovými řezacími kotouči, jejichž obvodové mezery, jsou-li nějaké, nepřesahují●

10 mm

a s

jmenovitými otáčkami, které nepřesahují obvodovou rychlost kotouče 100 m/s projmenovitý průměr●

nástroje a
jmenovitým rozsahem průměru kotouče od 55 mm do 410 mm.●

Tyto stroje jsou určeny pro řezání materiálů jako kovy, beton, zdivo, sklo a dlaždice.

Tato norma neplatí pro:

brusky, rovinné brusky nebo leštičky, a to ani v případě, že je lze přestavět na řezačku; platí pro ně●

IEC 60745-2-3;
kotoučové pily, pro které platí IEC 60745-2-5.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


