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Předmluva

Tento dokument (EN 1846-2:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 192 „Technické
prostředky pro hasiče“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2010 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 února 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nemůže přebírat odpovědnost za identifikaci některého nebo všech
těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1846-2:2001.

Tato evropská norma obsahuje obecné požadavky na požární automobily. Doplňující požadavky jsou
uváděny pro konkrétní druhy požárních automobilů v EN 1777, EN 14043 a EN 14044. Tyto doplňující
požadavky doplňují nebo upravují požadavky této evropské normy. Soulad s požadavky EN 1777,
EN 14043 nebo EN 14044 a touto evropskou normou se požaduje k dosažení shody se základními
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví příslušných směrnic.

Doplňující požadavky mohou být nezbytné pro automobily provozované mimo omezení této evropské
normy, například rozsah provozních teplot specifikovaný v předmětu normy, požáry v přírodním



prostředí a záplavy. Tyto doplňující požadavky mají být odsouhlaseny mezi výrobcem a uživatelem.
Takové požadavky jsou mimo předmět této evropské normy a soulad s touto evropskou normou
nevede ke shodě se základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví příslušných směrnic pro
související nebezpečí.

Následující požadavek komise CEN/TC 192 odložit datum zrušení EN 1846-2 a její změny po
přechodnou dobu 18 měsíců CEN odsouhlasil.

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

Část 1: Terminologie a označení;●

Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení;●

Část 3: Trvale instalovaná zařízení – Bezpečnost a provedení.●

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU 98/37/ES a 2006/42/ES.

Vztah k Směrnicím EU 98/37/ES a 2006/42/ES viz informativní přílohy 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.

Úvod

Tato evropská norma byla připravena jako harmonizovaná norma k zajištění jednoho ze způsobů
shody se základními požadavky na bezpečnost Směrnice na strojní zařízení a související předpisy
EFTA.

Tato evropská norma je norma typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

Uvedené strojní zařízení a rozsah, jakým jsou nebezpečí, nebezpečné situace a události pokryty, jsou
uvedeny v předmětu této evropské normy.

Pro strojní zařízení, která byla navržena a zkonstruována v souladu s ustanoveními této 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.

Tato evropská norma také pojednává o požadavcích na provedení, která jsou společná pro všechny
požární automobily, jak jsou definovány v předmětu normy.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma specifikuje obecné požadavky na bezpečnost a (minimální) obecné
požadavky na provedení požárních automobilů, jak jsou uvedeny v 1846-1.

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

Při zpracování této evropské normy se předpokládalo, že konečný standardní vozidlový podvozek
(nebo podvozek navržený podle stejných zásad), který tvoří základ požárního automobilu nabízí
akceptovatelnou úroveň bezpečnosti pro jeho základní přepravní funkce s omezením specifikovaným



výrobcem. Z tohoto důvodu tato evropská norma nestanovuje požadavky na tyto podvozky.

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi
a událostmi souvisejícími s požárními automobily, pokud jsou používány tak, jak je určeno a podle
podmínek nesprávného používání, které jsou přiměřeně předvídatelné výrobcem (viz kapitolu 4).

Doplňující specifické požadavky na výškovou techniku jsou uvedeny v následujících evropských
normách:

EN 1777: Hydraulické plošiny pro hasiče a záchranné služby,●

EN 14043: Automobilové žebříky se současnými pohyby,●

EN 14044: Automobilové žebříky s postupnými pohyby.●

Tyto specifické požadavky mohou doplňovat nebo upravovat požadavky tohoto dokumentu a mohou
být upřednostněny před příslušnými požadavky tohoto dokumentu.

POZNÁMKA 2 Další předpisy, o kterých se nepojednává v tomto dokumentu, se mohou používat
v souvislosti s používáním automobilů na veřejných komunikacích

Tato evropská norma pojednává o požárních automobilech určených k použití při teplotě mezi –15 °C
až +35 °C.

POZNÁMKA 3 V případě použití mimo tento rozsah teplot , mohou být dle domluvy mezi výrobcem
a uživatelem požadovány další zkoušky. Takové požadavky jsou mimo rozsah této evropské normy

1.2 Tato evropská norma nepojednává o následujících typech požárních automobilů:

automobily konstruované výhradně pro přepravu osob;●

automobily s celkovou hmotností nepřekračující 3 t;●

čluny;●

letadla;●

železniční vozidla;●

sanitní automobily (viz EN 1789);●

vyprošťovací zařízení poháněné pomocným pohonem;●

letištní automobily, které jsou předmětem doporučení Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO).●

1.3 Tato evropská norma se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených
v kapitole 4, která mohou nastat v průběhu provozu, , při pravidelných kontrolách a údržbě požárních
automobilů, pokud se provádějí podle specifikace výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Nepokrývá nebezpečí, která vznikají:

u zařízení, která nejsou trvale instalovaná, např. přenosné prostředky přepravované ve vozidle;●

použitím v prostředí s nebezpečím výbuchu;●

uvedením do provozu, nebo odstavením z provozu;●

elektromagnetickou kompatibilitou.●

Další opatření, o kterých nepojednává tato evropská norma, mohou být nezbytná pro specifická
použití (např. požár v přírodním prostředí, záplavy atd.).

1.4 Tato část této evropské normy se nevztahuje na stroje, které byly vyrobeny před datem vydání
této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


