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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné
a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný
text"“,
opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi oběma značkami. Norma obsahuje i nové
znění přílohy ZA a přílohy ZB.

V částech, kde se hovoří o kategoriích bezpečnostních částí elektrického zařízení je třeba zdůraznit, že



tyto kategorie dnes již neplatí a je nutno se řídit podle EN 62061:2005 a EN ISO 13849-1:2008.

Pokud je v publikovaných normách řady EN 1034 vyžadována bezpečnost ovládání v kategoriích,
které byly stanoveny podle EN 954-1, může být k určení přibližného vztahu mezi úrovní integrity
bezpečnosti SIL podle EN 62061:2005 a úrovní vlastností PL podle EN ISO 13849-1:2008 použita
následující tabulka, která je uvedena v EN 1034-1:2000+A1:2010. 

Kategorie podle EN 954-1 1 2 3 4
Úroveň integrity bezpečnosti (SIL) podle EN 62061:2005 SIL 1 SIL 1 SIL 2 SIL 3
Úroveň vlastností (PL) podle EN ISO 13849-1:2008 PL b PL c PL d PL e

Informace o citovaných normativních dokumentech
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Předmluva

Tento dokument (EN 1034-13:2005+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 198 „Tisková
a papírenská strojní zařízení – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 2010.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2009-11-17.

Tento dokument nahrazuje EN 1034-13:2005.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu uveden 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 informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu".

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

Tato evropská norma je norma typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1:2003.

Příslušná strojní zařízení a rozsah zahrnutých nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných
událostí je uveden v předmětu této evropské normy.



Pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C, platí následující
požadavky: pokud se opatření této normy typu C odlišují od opatření, která jsou stanovena v normách
typu B nebo od opatření v !EN 1034-1:2000+A1:2010", mají opatření této normy typu C přednost před
opatřeními jiných norem.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků a musí být
používána spolu s normou !EN 1034-1:2000+A1:2010". Norma se zabývá všemi významnými
nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro stroje na
odstraňování drátu z balíků a svazků balíků, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za
podmínek, které jsou rozumně předvídány výrobcem, jako je nesprávné používání (viz kapitolu 4).

Tato evropská norma neplatí pro ruční přenosná zařízení.

Tato evropská norma neplatí pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků vyrobené před
datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


