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!Tento dokument (EN 12852:2001+A1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 „Strojní
zařízení určené pro potraviny a krmiva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN."

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 2010.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2010-03-25.

Tento dokument nahrazuje EN 12852:2001.

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

Pozornost je nutno věnovat možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn zodpovědnou za identifikování některého
nebo všech takových patentových práv.

Tato norma je jednou z řady norem na provedení a konstrukci strojů používaných v potravinářství:

strojů na krájení zeleniny;●

přídavných zařízení pro stroje s univerzálním pohonem;●

drtičů a mixérů;●

ručních mixérů a šlehačů;●

míchacích strojů;●

sušičů salátu;●

strojů na loupání zeleniny;●

kotlů na vaření vybavených míchadlem a/nebo mísičem.●

!Tento dokument byl vypracován 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 informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu."

!vypuštěný text"

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, 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

Používání drtičů a mixérů vytváří různá mechanická a jiná nebezpečí.

!Jejich široké používání v mnoha zemích odůvodňuje potřebu normy, která se týká jak bezpečnosti,
tak nebezpečí pro hygienu potravin.

Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100."

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tato norma vztahuje,
jsou uvedeny v předmětu této normy.



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

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu
drtičů a mixérů.

Norma platí pro drtiče a mixéry mající mísu, která je během zpracovávání potraviny stacionární.

Celkový objem mísy je menší než nebo roven 150 l.

Stroje obsažené v této normě jsou určeny k provádění různých druhů činností, jako drcení, mixování,
mísení, šlehání, při kterých se používá velký počet produktů a surovin, a jsou používány
v potravinářském průmyslu a hromadném stravování, jako v restauracích, hotelích, kavárnách
a pohostinstvích.

!Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi
a událostmi
týkajícími se drtičů a mixérů, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných
výrobcem (viz kapitola 4).

Tato evropská norma se vztahuje na nebezpečí, která mohou vzniknout během uvedení do provozu,
činnosti, čištění, odstraňování ucpaných potravin, plnění, výměny nástrojů, údržby a odstavení stroje
z činnosti."

1.2 Tato norma neplatí pro:

stroje používané v domácnosti;●

strojní zařízení určené pro průmyslové zpracovávání potraviny (např. potrava pro domácí zvířata,●

konzervárenský průmysl, průmyslové zpracování masa).

Malé stroje, zvané „šejkry“, které jsou určeny k míchání kapaliny, s vrtulkou, poháněné obvykle shora
jsou z této normy vyňaty.

!vypuštěný text"

!1.3 Tato evropská norma se nevztahuje na drtiče a mixéry, které byly vyrobeny před datem jejího
vydání jako EN."

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


