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Předmluva

Tento dokument (EN 1846-3:2002+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 192
„Technické prostředky pro hasiče“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 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 prosince 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-07-30.

Tento dokument nahrazuje EN 1846-3:2002.

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

CEN/TC 192 pověřila návrhem této normy CEN/TC 192/WG 3 „Požární automobily“.

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 informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

Norma EN 1846 „Požární automobily“ se skládá ze tří částí:

Část 1: Terminologie a označení;●

Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení;●

Část 3: Pevně zabudovaná zařízení – Bezpečnost a provedení.●

Příloha A je pouze pro informaci.



Podle Vnitřních předpisů 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.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v !EN ISO 12100-1:2003".

Tento dokument doplňuje EN 1846-2 a zabývá se některými volitelnými typickými pevně
zabudovanými zařízeními používanými hasiči.

Uvedená zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí pokrytých touto normou jsou
uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

POZNÁMKA Dalšími zařízeními, která nejsou pokryta tímto dokumentem, se mohou zabývat další části
EN 1846, které budou vydány později na základě rozhodnutí CEN.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu
A nebo B, mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními ostatních norem, a to
v případě strojních zařízení, která byla navržena a konstruována podle ustanovení této normy typu C.

Tento dokument také pojednává o požadavcích na provedení, které platí pro zařízení uvedená
v předmětu normy.

1 Předmět normy

1.1 Tato část této evropské normy stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a provedení
některých volitelných typických pevně zabudovaných zařízení v požárních automobilech, která jsou
ovládána osobami způsobilými k obsluze, jak jsou vyjmenovány v EN 1846-1 a specifikovány
v EN 1846-2.

POZNÁMKA 1 Kategorie a hmotnostní třídy požárních automobilů jsou uvedeny v EN 1846-1.

Pevně zabudovanými zařízeními, o kterých pojednává tato část této evropské normy, jsou:

zařízení na vodu;●

zařízení na přísady;●

lafetová proudnice;●

manipulační zařízení.●

POZNÁMKA 2 Tato část této evropské normy se má používat spolu se všemi národními předpisy
platnými pro automobily pohybující se na veřejných komunikacích a se všemi směrnicemi EU
a souvisejícími předpisy EFTA platnými pro automobily a jejich výbavu.

Pro účely této evropské normy je rozsah obvyklých teplot okolního prostředí –15 °C až +35 °C.

POZNÁMKA 3 V případě použití mimo tento rozsah má zvláštní rozsah teplot specifikovat zákazník.

1.2 Tato část této evropské normy neplatí pro:

automobily pro přepravu osob;●

automobily s celkovou hmotností nepřekračující 2 t;●



plavidla;●

letadla;●

vlaky;●

sanitní automobily;●

letištní automobily vyhovující doporučením Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO – International Civil●

Aviation Organisation).

1.3 Tato část této evropské normy se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí
uvedených v kapi-
tole 4, která mohou nastat v průběhu uvádění do provozu, při provozu a při pravidelných kontrolách
požárních automobilů, pokud se provádějí podle specifikací výrobce nebo jeho zplnomocněného
zástupce.

Tato norma pojednává také o požadavcích na provedení.

Nepokrývá nebezpečí, která vznikají:

hlukem (protože pevně zabudovaná zařízení nemohou být v činnosti mimo automobil, toto nebezpečí je obsa-●

ženo v části 2);
vyzařováním (nízká frekvence, vysoká frekvence, radiace, mikrovlnné záření);●

chybami softwaru;●

použitím v prostředí s nebezpečím výbuchu;●

při navrhování, přepravě, údržbě a odstavování z provozu;●

tlakem větru při provozu a mimo provoz;●

statickou elektřinou;●

dálkovým ovládáním;●

elektromagnetickou kompatibilitou;●

olejovým hydraulickým a pneumatickým systémem řízení.●

1.4 Tento dokument neplatí pro zařízení, která byla vyrobena před datem vydání této normy v CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


