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možno
nalézt na webových stránkách IEC.
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uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď
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Předmluva

Text dokumentu 76/502/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60825-1, který vypracovala technická
komise IEC/TC 76 Bezpečnost optického záření a laserová zařízení, byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60825-1:2014.

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) 2015-03-19
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-06-19

Tento dokument nahrazuje EN 60825-1:2007.

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.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60825-1:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti a předmět normy

Norma IEC 60825-1 je platná pro bezpečnost laserových zařízení, která vyzařují záření v rozsahu
vlnových délek od 180 nm do 1 mm.

Existují také lasery, které vyzařují při vlnové délce menší než je 180 nm (ultrafialové záření ve vakuu),
které nejsou zahrnuty do rozsahu platnosti této normy, protože svazek laseru je v normálním případě
zapouzdřen v pouzdru s vakuem a proto je nebezpečnost potenciálního optického záření minimální.

Laserové zařízení se může skládat z jednoho laseru se samostatným zdrojem napájení nebo bez něj,
nebo může zahrnovat jeden nebo více laserů v komplexní optické, elektrické nebo mechanické
sestavě. Laserová zařízení jsou typicky používána pro demonstraci fyzikálních a optických jevů,
zpracování materiálů, čtení a ukládání dat, přenos a zobrazování informací apod. Základní použití
takovýchto systémů je v průmyslu,
obchodě, zábavě, vědě, výchově, zdravotnictví a produktech spotřební elektroniky.

Laserová zařízení, která jsou prodávána dalším výrobcům jako komponenty pro jiné sestavy, určené
k dalšímu prodeji, nespadají do rozsahu platnosti této normy, neboť do něj bude spadat až konečný
výrobek, v němž je takováto komponenta použita. Laserová zařízení, která jsou prodávána výrobcem
nebo pro výrobce koncového zařízení jako náhradní díly pro koncové zařízení, nespadají rovněž do
rozsahu platnosti této normy. Nicméně v případech, kdy lze laserový systém vložený uvnitř zařízení
uvést do provozu i po vyjmutí ze zařízení, vztahují se požadavky této normy i na vyjmutou jednotku.



POZNÁMKA 1 Zařízení připravené k uvedení do provozu lze uvést do provozu bez použití nástroje. 

Jakékoliv laserové zařízení je vyjmuto z platnosti požadavků této části 1 normy, pokud klasifikace
provedená výrobcem podle kapitol 4 a 5 ukazuje, že za žádných provozních, servisních a poruchovým
podmínek vyza-
řování nepřekročí limit přístupné emise (AEL) pro třídu 1. Takové laserové zařízení může být označeno
jako laserové zařízení osvobozené od klasifikace.

POZNÁMKA 2 Výše uvedené osvobození umožňuje, aby laserová zařízení, která jsou ve své podstatě
bezpečná, jsou osvobozena od požadavků podle požadavků kapitol 6, 7, 8 a 9.

Kromě nežádoucích účinků potenciálně vyplývajících z vystavení laserovému záření, mohou některá
laserová zařízení mít další přidružené nebezpečí, jako například elektřinu, chemické látky a vysoké
nebo nízké teploty. Laserové záření může způsobit dočasné vizuální poruchy, jako například oslepení
a oslnění. Takové efekty závisí na určení laseru a úrovni okolního osvětlení a je mimo rozsah platnosti
této části normy. Klasifikační a další požadavky, uvedené v této normě, se záměrně vztahují pouze na
nebezpečí, které může způsobit
laserové záření očím a pokožce. Ostatní nebezpečí nejsou zahrnuta v rozsahu platnosti této normy.

Tato část 1 obsahuje minimální požadavky. Splnění požadavků této části 1 nemusí být dostatečné
k dosažení požadované úrovně bezpečnosti zařízení. Laserová zařízení musí splňovat požadavky na
výkon a zkoušky
příslušných norem zabývajících se bezpečností zařízení.

POZNÁMKA 3 Další normy mohou obsahovat dodatečné požadavky. Je třeba brát v úvahu zamýšlené
použití a skupinu uživatelů. Například laserové zařízení třídy 3B nebo 4 nemusí být vhodné jako
zařízení spotřební elektroniky.

Tam, kde laserový systém tvoří část zařízení, na které se vztahuje jiná norma IEC pro bezpečnost
(např. pro lékařská zařízení (IEC 60601-2-22), počítačové vybavení (soubor IEC 60950), audio a video
zařízení (IEC 60065), audio a video zařízení a IT zařízení (IEC 62368-1), zařízení pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu (IEC 60079) nebo elektrické hračky (IEC 62115), se tato část 1 uplatní
v souladu s ustanoveními
Pokynu IEC 104) pro nebezpečí způsobená laserovým zářením. Jestliže se na zařízení nevztahuje
žádná
bezpečnostní norma, použije se IEC 61010-1.

Pro oftalmologické přístroje, pro zajištění bezpečnosti pacienta, by měla být brána do úvahy ISO
15004-2, a zásady omezení v ní uvedené by měly být aplikovány na laserové záření (viz také přílohu
C a D).

Předchozí vydání této normy pokrývalo i problematiku diod vyzařujících světlo (LED) a tato
problematika může být i nadále řešena v ostatních částech řady norem IEC 60825. Nicméně vzhledem
k pokračující tvorbě norem zabývajících se bezpečností svítidel, mohou být požadavky na bezpečnost
optického záření LED obecně lépe zachyceny v těchto nových normách. Odstranění diod vyzařujících
světlo z rozsahu platnosti této části 1 nebrání ostatním normám zahrnout tyto diody, kdykoliv se
odkazují na problematiku laserů. Pro stanovení skupiny
nebezpečnosti LED, nebo zařízení obsahujících jednu nebo více LED, je možno použít IEC 62471.
Některé další normy mohou pro zařízení s LED požadovat použití požadavků na měření, klasifikace,
výrobní provedení a označování z této normy.

Laserová zařízení s přístupnou září pod hodnotami stanovenými v 4.4, navržené jako konvenční zdroje



světla, a které splňují požadavky stanovené v 4.4, mohou být alternativně hodnoceny podle souboru
norem IEC 62471 Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů. Takové
zařízení  zůstává  v  rozsahu  platnosti  této  normy,  mimo  těch  zařízení,  u  kterých  výše  popsané
vyzařování optického záření nepodléhá
klasifikaci.

Hodnoty maximální přípustné dávky ozáření (MPE), uvedené v této části 1 byly stanoveny pro
laserové záření a nevztahují se na kolaterální záření. Jestliže existuje předpoklad, že přístupné
kolaterální záření může být
nebezpečné, je přípustné použít hodnoty MPE pro konzervativní zhodnocení jeho potenciální
nebezpečnosti, nebo by měly být vzaty v úvahu hodnoty limitu ozáření z IEC 62471.

Hodnoty maximální přípustné dávky ozáření (MPE) v příloze A se nevztahují na případy, kdy dojde
k záměrnému ozáření lidského těla laserovým zářením pro účely lékařského nebo kosmetického
ošetření.

POZNÁMKA 4 Informativní přílohy A až G byly zařazeny do normy za účelem všeobecné
informovanosti a k ilustraci mnoha typických případů. Přílohy však nesmí být považovány za
definitivní nebo vyčerpávající.

Cílem této části IEC 60825 je:

zavést systém pro klasifikaci laserů a laserových zařízení vyzařující záření v rozsahu vlnových délek od●

180 nm do 1 mm, podle úrovně nebezpečí způsobeného optickým zářením, který napomůže zhodnocení
nebezpečí a stanovení příslušných řídicích opatření;
stanovení požadavků na výrobce, aby poskytli informace, které umožní přijetí vhodných bezpečnostních●

opatření;
pomocí štítků a instrukcí dostatečně varovat osoby před nebezpečími, spojenými se zářením vyzářeným●

laserovými zařízeními;
omezit pravděpodobnost vzniku zranění minimalizováním nadbytečného záření a umožnit lepší řízení●

nebezpečí způsobených laserovým zářením pomocí ochranných prostředků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


