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Předmluva

Tento dokument (EN 60312-1:2013) sestává z textu IEC 60312-1:2010 + A1:2011 vypracovaného
v SC 59F Spotřebiče na čištění povrchu technické komise IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely společně se společnými modifikacemi vypracovanými CLC/TC 59X
Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data: 



• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2014-03-04
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-03-04

Tento dokument částečně nahrazuje EN 60312:2008.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky a obrázky, které doplňují kapitoly, články, poznámky, tabulky
a obrázky v IEC 60312-1:2010, jsou označeny písmenem Z.

EN 60312 je rozdělena do 3 částí:

EN 60312-1 Vysavače pro domácnost – Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha – Metody měření funkce●

prEN 60312-2 Vysavače pro domácnost – Část 2: Vysavače pro vysávání za mokra – Metody měření funkce●

prEN 60312-3 Vysavače pro domácnost – Část 3: Úklidové roboty pro domácnost – Vysávání za sucha – Metody●

měření funkce

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

Tato evropská norma rovněž specifikuje, pokud je to nezbytné, zkušební metody, které se musí použít
podle normalizačního mandátu M353 týkající se Směrnice komise 92/75 evropské unie.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60312-1:2010 + A1: 2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma se
schválenými společnými modifikacemi.
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma platí pro měření funkcí suchých vysavačů pro domácnost anebo používaných
za podobných podmínek, jaké jsou v domácnosti.

Účelem této normy je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky suchých vysavačů, které
zajímají uživatele, a popsat metody pro měření těchto charakteristik.

POZNÁMKA 1 Vzhledem k vlivu podmínek prostředí, změnám v čase, původu materiálů a odbornosti
technika poskytne většina popsaných zkušebních metod spolehlivější výsledky, když se použijí pro



porovnávací zkoušky určitého počtu spotřebičů ve stejném čase, ve stejné laboratoři a stejným
technikem.
POZNÁMKA 2 Tato norma není určena pro vysavače poháněné bateriemi.

Pro bezpečnostní požadavky je uveden odkaz na IEC 60335-1 a IEC 60335-2-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


