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Předmluva

!Tento dokument (EN 12042:2005+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 března 2011 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 března 2011.

Upozorňuje se na skutečnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikování jakéhokoli nebo
všech patentových práv.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2010-08-12.

Tento dokument nahrazuje EN 12042:2005.

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

!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."

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

Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v !EN ISO 12100NP1)".

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

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.

1 Předmět normy



1.1 Tato evropská norma platí pro konstrukci a výrobu automatických dělicích strojů, jejichž funkce je
založena na objemovém principu a používá jeden nebo více sacích a/nebo výtlačných pístů. Dělicí
stroje pracující jinými způsoby jsou z předmětu této evropské normy vyloučeny.

Tyto automatické dělicí stroje jsou používány v potravinářském průmyslu a v obchodech (výroba
pečiva, pekárny, cukrárny atd.) pro dělení těsta na porce tak, aby vyráběly kusy těsta požadované
hmotnosti. Tyto stroje mohou být plněny ručně nebo automaticky.

!Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi
a událostmi týkajícími se instalace, seřizování, provozu, čištění, údržby, demontáže, vyřazení
a likvidace automatických dělicích strojů, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek
předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4)."

Při navrhování této evropské normy se předpokládalo, že stroje nejsou určeny k tomu, aby byly
čištěny vodou.

1.2 Vyloučeny jsou následující stroje:

výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce;●

odvažovací zařízení;●

dělicí stroje na principu „nože a pásu“ a další typy strojů, kde dělicí mechanismus je založen na funkci●

pohybujícího se nože;
zvedače a sklápěče1) nebo jiné samostatné plnicí stroje.●

1.3 Zkušební předpis pro hluk je obsažen v příloze A, aby tak podporoval výrobce při měření hladiny
hluku pro účely deklarování emise hluku.

1.4 Tato evropská norma není použitelná pro stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této
evropské normy CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


