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Předmluva

Tato evropská norma (EN 13534:2005*)) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 153
„Potravinářské stroje - Bezpečnostní a hygienické specifikace“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 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 2006.

Tato evropská norma byla vypracována 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, která je nedílnou součástí této
evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, 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, ©panělska,
©védska a ©výcarska.

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Správně má být 2006.
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Úvod
Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tento dokument
vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo
B, opatření této normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly
konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.
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1 Předmět normy
1.1 Tato norma platí pro:

–         nasolovací injektory s podávacími a odváděcími zařízeními;

–         nasolovací injektory s podávacími a odváděcími zařízeními a vkládacími zařízeními.

Tato norma neplatí pro přenosné/ručně vedené nasolovací injektory.

Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi
týkajícími se strojů, spotřebičů a strojního zařízení, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek
předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi
týkajícími se nasolovacích injektorů, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek nesprávného použití
předvídatelného výrobcem (viz kapitola 4).

Tento dokument se nevztahuje na nasolovací injektory, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto



dokumentu CEN.

-- Vynechaný text --


