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Předmluva

Tento dokument (EN 12041:2000+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 „Strojní
zařízení určené pro práci s potravinami a krmivy“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

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 2010.

Upozornění na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem oprávnění
z patentu. CEN
[a/nebo CENELEC] nemá odpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových oprávnění
z patentu.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2009-07-16.

Tento dokument nahrazuje EN 12041:2000.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu takto: !"...



Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) 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

Rozsah nebezpečí, na která se tato norma vztahuje, je uveden v kapitole předmět normy. Kromě toho
musí stroje z hlediska nebezpečí, která nejsou v této normě uvedena, přiměřeně vyhovovat !EN ISO
12100".

1 Předmět normy

Tato norma platí pro konstrukci a výrobu vyvalovacích strojů těsta typů popsaných v 3.1, 3.2 a 3.3
a znázorněných na obrázcích 3a, 3b a 3c. Tyto vyvalovací stroje jsou používány v potravinářském
průmyslu a v obchodech (výroba chleba, výroba pečiva, cukrářský průmysl, pekárny, cukrárny,
lahůdkářství, podniky veřejného stravování atd.) pro rozvalování, svinování a prodlužování kusů těsta.

Na ostatní konstrukce vyvalovacího stroje a vyvalovacích strojů typu 1 konstruovaných pro jiné než
ručně vyráběné výrobky, používající měkké těsto, např. francouzské bagety, se tato norma
nevztahuje.

Tato norma stanovuje technické bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci, výrobu, montáž,
seřízení, provoz, čištění a údržbu těchto strojů, které jsou definovány v !3.22 EN ISO 12100-1:2003"
a uvedeny v návodu k používání výrobce.

Významná nebezpečí, na která se vztahuje tato norma, jsou nebezpečí mechanická (stlačení, střihu,
zachycení, naražení a ztráty stability), elektrická, ergonomická a také nebezpečí způsobená hlukem,
vdechováním moučného prachu a nedostatkem hygieny.

Hluk není u vyvalovacích strojů považován za významné nebezpečí. To neznamená, že výrobce stroje
je zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět deklarování hluku. Proto je zkušební předpis pro hluk
navržený v příloze B.

Tato norma neplatí pro tyto stroje:

výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce;●

domácí spotřebiče;●

stroje pro výrobu baget.●

Tato norma platí pouze pro stroje, které jsou vyrobeny po datu schválení CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


