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Předmluva

Tento dokument (EN 50570:2013) vypracovala technická komise CLC/TC 61 Bezpečnost 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) 2014-06-10
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-06-10

EN 50570:2013 se musí používat společně s EN 60335-1:2012 a jejími změnami, na niž je v tomto
textu odkazováno jako na „část 1“. Tato norma doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly části 1, jak je
vyznačeno v textu.

POZNÁMKA 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.●

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá důležité požadavky Směrnic EU.

Pro vztahy se Směrnicemi EU viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována pro zajištění prostředků shody pro důležité bezpečnostní
požadavky Směrnice na strojní zařízení 2006/42/ES. Pro stroje, které jsou v rozsahu platnosti této
normy, mohou platit další požadavky a Směrnice EU.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností elektrických bubnových sušiček
pro komerční účely a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem
normy.



Tato norma připouští úroveň ochrany před takovými nebezpečími, jako jsou elektrická, mechanická,
tepelná a zářením elektrických bubnových sušiček pro komerční účely, jsou-li provozovány při
normálním používání, přičemž se bere v úvahu návod výrobce. Také pokrývá přiměřené
předpokládané nesprávné používání a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev
ovlivnit bezpečnou činnost elektrických bubnových sušiček pro komerční účely.

Elektrická bubnová sušička pro komerční účely, která vyhovuje textu této normy, nemusí být
považována za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má
jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky HD 60364-1 tak, aby byla kompatibilní
s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se stroj připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační
předpisy se však mohou lišit.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato evropská norma se zabývá bezpečností elektrických bubnových sušiček určených pro
používání poučenými uživateli tj. v hotelích, nemocnicích, továrnách, lehkém průmyslu
a v zemědělství. Zahrnuje rovněž bubnové sušičky deklarované pro komerční používání ve
veřejných prostorech a provozovaných laickými osobami např. v prádelnách a komunálních
prádelnách. Jejich jmenovité napětí nesmí být vyšší než 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u
ostatních spotřebičů.

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

Tato norma se rovněž zabývá bubnovými sušičkami, které používají jiné zdroje energie. Nezabývá
se požadavky na tyto jiné zdroje energie. Vliv těchto jiných zdrojů energie je však zahrnut.

Tato norma pojednává o běžných nebezpečích představovaných bubnovými sušičkami, se kterými
se setkávají všechny osoby. Obecně však nebere v úvahu:

osoby (včetně dětí), jimž:a.
fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost, nebo1.
nedostatek zkušeností a znalostí2.

zabraňuje v bezpečném používání bubnových sušiček bez dozoru nebo poučení;

hru dětí s bubnovou sušičkou.b.

Upozorňuje se na skutečnost, že:

pro elektrické bubnové sušičky pro komerční účely určené pro použití ve vozidlech nebo na palubách lodí či●

letadel mohou být nutné doplňující požadavky;
v mnoha zemích jsou předepsány doplňující požadavky národními zdravotnickými úřady, úřady zodpovědnými●

za ochranu bezpečnosti práce, vodohospodářskými společnostmi, národními úřady zodpovědnými za dopravu
a stavebními úřady.

Tato evropská norma neplatí pro:

strojní zařízení průmyslových prádelen (EN ISO 10472-4),a.



bubnové sušičky určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je přítomnostb.
korozivní nebo výbušné atmosféry (prach, výpary nebo plyn).

Pro účely této normy se termínem „spotřebič“ použitém v části 1 rozumí „bubnové sušičky určené
pro komerční použití“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


