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Předmluva

Tento dokument (EN 14466:2005+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 192
„Technické prostředky pro hasiče“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-06-06.



Tento dokument nahrazuje EN 14466:2005.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

0 Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno EN ISO 12100-1.

Dotčená strojní zařízení, míra nebezpečí, kterou představují, nebezpečné situace a události jsou
uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pro strojní zařízení, která byla navržena a zkonstruována v souladu s ustanoveními normy typu C,
platí, že pokud se ustanovení normy typu C liší od ustanovení norem typu A nebo B, mají přednost
ustanovení z norem typu C před ustanoveními ostatních norem.

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro přenosné motorové stříkačky používající požární odstředivá čerpadla
definovaná v EN 1028; stříkačky jsou poháněny vlastním spalovacím motorem a nejsou určeny
k trvalému zabudování do požárních vozidel a vozidel záchranné služby ani k dlouhodobému provozu
bez dozoru obsluhy.

POZNÁMKA 1 Jestliže se předpokládá použití přenosných motorových stříkaček k dlouhodobému
provozu bez dozoru obsluhy, má být tato skutečnost schválena v době objednání mezi objednatelem
a výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce. V takovém případě se má provést dodatečná
analýza rizik.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi
souvisejícími s výše popsanými přenosnými motorovými stříkačkami, jestliže jsou používány tak, jak je
zamýšleno a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitolu 4). Rovněž řeší návrh, montáž
a provoz přenosné motorové stříkačky.

Tento dokument rovněž stanovuje požadavky na provedenípřenosných motorových stříkaček.

Tento dokument platí pro přenosné motorové stříkačky používané při teplotách okolního prostředí od
–15 °C do +35 °C.

POZNÁMKA 2 Teploty mimo mezní hodnoty od –15 °C do +35 °C mohou vyvolat nutnost doplňujících
opatření.

Tento dokument se nezabývá vlivem vstupních teplot vody vyšších než +20 °C na výkon stříkaček.



Tento dokument neobsahuje žádné požadavky na požární spojky na vstupu a výstupu.

POZNÁMKA 3 Pro požární spojky na vstupu a výstupu platí národní předpisy. Návrh má být schválen
v době objednání mezi objednatelem a výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce.

Tento dokument neobsahuje konkrétní požadavky na hnací motor, ale zabývá se nebezpečími
souvisejícími s rozhraním mezi motorem a čerpadlem.

Při tvorbě tohoto dokumentu se předpokládalo, že

tento stroj budou obsluhovat a udržovat pouze vyškolení pracovníci;●

komponenty budou udržovány v dobrém a provozuschopném stavu tak, aby byly zachovány požadované●

vlastnosti.

Zkušební předpis pro hluk, který je v tomto dokumentu zvažován (viz přílohu E) umožní získat
zkušenosti při měření emisí hluku s ohledem na budoucí revize.

Tento dokument neplatí pro přenosné motorové stříkačky, které byly vyrobeny před datem zveřejnění
tohoto dokumentu organizací CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


