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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62841-3-6:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62841-3-6:2014. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-05-02 se nahrazuje ČSN EN 61029-2-6 (36 1581) z prosince 2010, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62841-3-6:2014 dovoleno do 2018-05-02
používat dosud platnou ČSN EN 61029-2-6 (36 1581) z prosince 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje oproti ČSN EN 61029-2-6 (36 1581) z prosince 2010 následující významné
technické změny:

– V kapitole 8 Značení a návod k používání doplněny texty do návodu,



– V kapitole 17 Trvanlivost se zkoušky doplnily o měření při více jmenovitých napětí a jmenovitém
rozsahu napětí. Celkové zpřesnění zkoušek,

– v kapitole 18 Abnormální činnost zavedena Úroveň vlastností,

– zpřesnění přílohy I Měření emisí hluku a vibrací.

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62841-3-6:2014 s modifikacemi.

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

Informativní údaje z IEC 62841-3-6:2014

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického
nářadí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
116/165/FDIS 116/179/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62841 se společným názvem Elektromechanické ruční nářadí,
přenosné
nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date)
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006,
o strojních zaříze-
ních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna
2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.
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Předmluva

Text dokumentu 116/165/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62841-3-6, který vypracovala technická
komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62841-3-6:2014.

Návrh změny, který pokrývá společné modifikace normy IEC 62841-3-6:2014, byl vypracován
technickou komisí CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí a byl schválen CENELEC.

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) 2015-05-02
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-05-02

EN 62841-3-6:2014 nahrazuje EN 61029-2-6:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC 62841-3-6, jsou
ozna-
čeny „Z“.

Tato evropská norma je rozdělena do čtyř částí:

Část 1: Obecné požadavky, které jsou společné pro většinu elektromechanického
nářadí (pro účely této normy uváděného jen jako nářadí), které
může být v rozsahu platnosti této normy;

Část 2, 3 nebo 4: Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující
požadavky stanovené v části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí
a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato část 3-6 se používá ve spojení s EN 62841-1:201X ). Je-li v této normě uvedeno „doplněk“,
„úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Články, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách v části 1 společně s touto částí 3-6 poskytuje způsob, jak
splnit základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Upozornění: Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou
vztahovat další požadavky a další směrnice EU.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.

POZNÁMKA V této normě jsou použity následující typy písma:
– vlastní požadavky: obyčejný typ;



zkušební specifikace: kurzíva;●

vysvětlivky: malý typ.●

Slova, která jsou v textu tučně, jsou definována v kapitole 3. Týká-li se definice přídavného jména,
přídavné jméno a přidružené podstatné jméno jsou také tučně.

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.
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1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato část IEC 62841 platí pro přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky, které jsou určeny
k připojení ke kapalinovému systému. Kapalinový systém smí zahrnovat kapalinu z potrubí nebo
nádoby.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


