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Předmluva

Tento dokument (EN 50636-2-107:2015) vypracovala technická komise CLC/TC 116 Bezpečnost
ručního elektromechanického nářadí.

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) 2015-12-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-12-01

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

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

Vztah se směrnicí EU 2006/42/ES je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Text normy IEC 60335-2-107:2012 revidovala CLC/TC 116/WG 5 Zahradní spotřebiče, aby uvedla tuto
evropskou normu do souladu s evropskou směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES.

Tento dokument byl podroben Jednotnému schvalovacímu postupu (UAP) jako FprEN 60335--
-107:2013. CLC/TC 116 potvrdila, že EN 60335-1:2012 je část 1 tohoto dokumentu.

Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 60335-1:2012 „Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky“ a jejími změnami.

Je-li v této normě uvedeno „část 1“, odkazuje se tím na EN 60335-1:2012.

Tato evropská norma doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly v části 1 a tvoří tak společně s ní
evropskou normu „Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy“.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této evropské normě, tento článek platí v nejvyšším možném
rozsahu.
Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho
upraví.

Splnění požadavků uvedených v příslušných kapitolách v části 1 společně s touto evropskou normou
poskytuje způsob, jak splnit stanovené základní požadavky na zdraví a bezpečnost příslušné směrnice
pro strojní zařízení.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100:2010.



Upozornění: Na výrobky spadající do působnosti této evropské normy mohou platit také
jiné požadavky vyplývající z dalších směrnic EU.

Je použit následující systém číslování:

– články, které jsou číslovány od čísla 101, jsou zde navíc oproti části 1;

– doplňkové přílohy jsou označeny AA, BB, atd.

POZNÁMKA V této evropské 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.

 

Úvod

Tento dokument je norma typu C podle EN ISO 12100:2010.

Jsou zde zahrnuty strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, jak je uvedeno
v působnosti tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C rozdílné od těch, které jsou uvedeny v normách typu A nebo
B, ustanovení této normy typu C má přednost před jinými normami pro stroje, které se postavily
a navrhly podle ustanovení této normy typu C.

 

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto:

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověření pro návrh a konstrukci
robotických bateriových rotačních sekaček trávy a jejich přídavných zařízení, které mají baterie
o jmenovitém napětí
nepřevyšujícím 75 V DC, které se dobíjí z elektrické sítě a/nebo alternativního zdroje energie, např.
solární energie.

Tato evropská norma neplatí pro nerobotické stroje, jako jsou vyžínače trávy, začišťovače okrajů
trávníků, zarovnávače okrajů trávníků, samojízdné sekačky trávy nebo sekačky vedené
ručně.

Tato evropská norma nezahrnuje EMC a požadavky na prostředí (kromě hluku).

Tato evropská norma neplatí pro stroje poháněné spalovacím motorem (motory), hybridními
a palivovými články a příslušné nabíjecí systémy.

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, které představují bateriové



robotické sekačky trávy a jejich přídavná zařízení, když se používají v souladu s předpokládaným
používáním a za podmínek
nesprávného používání, které je v rozumné míře předvídatelné.

Tato evropská norma neplatí pro stroje, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu
komisí CENELEC.

POZNÁMKA Tato evropská norma neplatí pro nabíječe baterií (EN 60335-2-29:2004).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


