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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je po technické stránce přepracována.

Podstatné změny s ohledem na předchozí vydání EN 1674:2000+A1:2009 jsou uvedeny níže:

byly aktualizovány citované dokumenty;
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nové články: 5.3.5 (neočekávané spuštění) a 5.4 (zaprašování moukou).
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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1674:2015) 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 března 2016 udělit 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 2016.

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

Tento dokument nahrazuje EN 1674:2000+A1:2009.

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 EU 2006/42/ES.

Vztah ke směrnici EU 2006/42/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Podstatné změny:

Podstatné změny s ohledem na předchozí vydání EN 1674:2000+A1:2009 jsou uvedeny níže:

byly aktualizovány citované dokumenty;

seznam významných nebezpečí a nebezpečné prostory pro mechanická nebezpečí byly specifikovány
podrobněji;

nové články: 5.3.5 (neočekávané spuštění) a 5.4 (zaprašování moukou).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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

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

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

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 pro stroje,
které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení normy typu C.



1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro konstrukci a výrobu strojů
na rozvalování těsta, jak jsou popsány v kapitole 3, používané v potravinářském průmyslu
a řemeslných činnostech (výroba chleba, pečiva, cukrářský průmysl, pekařství, cukrářství,
lahůdkářství, stravovací zařízení atd.) pro zmenšení tloušťky celistvé hmoty těsta nebo těstovin
rozvalováním.

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi
a událostmi týkajícími se přepravy, instalace, seřízení, provozu, čištění, údržby, demontáže,
vyřazování z provozu a sešrotování míchačů těsta, když jsou používány podle určení a za podmínek
výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4).

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi
a událostmi týkajícími se strojů na rozvalování těsta, když jsou používány podle určení a za podmínek
výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 5).

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

Následující stroje jsou vyjmuty:

výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce;

stroje na rozvalování těsta, kde těsto je plněno do válců gravitací (např. stroje na rozvalování těsta pro
základ pizzy);

domácí spotřebiče1).

Tato evropská norma neplatí pro stroje na rozvalování těsta, které byly vyrobeny před datem vydání
tohoto doku-
mentu jako EN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


