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Předmluva

Tento dokument (EN 15861:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 153 Strojní zařízení určené
pro používání s potravinami a krmivy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2012 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 prosince 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELE] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje splnění základních
požadavků 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, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100:2010.

Tato evropská norma se týká typů strojního zařízení označovaného jako „udírny“. Rozsah nebezpečí,
nebezpečných situací a událostí zde řešených je uveden v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách
typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem.

1 Předmět normy

1.1 Požadavky

Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro návrh a výrobu udíren pro
komerční používání.

Stroje pokryté touto normou se používají pro uzení potravin, obzvláště masa, ryb nebo podobných
výrobků, stejně jako s tím spojené procesy topení a ochlazování.

Udírny sestávají z následujících částí:
kouřová komora s příslušenstvím;●

systém řízení vzduchu;●

kouřový generátor;●

potrubí a kanály;●

čisticí systémy.●

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi
a událostmi a hygienic-
kými požadavky, které se týkají udíren, když jsou používány podle určení a za důvodně
předvídatelných podmínek nesprávného použití.

Tato evropská norma se zabývá nebezpečími, která mohou nastat během celé životnosti udíren.

Tento dokument neplatí pro udírny, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

1.2 Typy

Tato evropská norma pokrývá následující typy udíren a instalací:
udírny s frikčním kouřovým generátorem;●

udírny s parním kouřovým generátorem;●

udírny s kapalinovým kouřovým generátorem;●

udírny s pilinovým a štěpkovým kouřovým generátorem;●

udírny s jednou nebo více kouřovými komorami pro dávkovou výrobu;●

udírny pro nepřetržitou výrobu.●

Tato evropská norma se nevztahuje na automatickou výrobu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


