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Předmluva

Tento dokument (EN 201:2009) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 145 „Stroje pro zpracování
plastů a pryže“, jejíž sekretariát zabezpečuje UNI.



Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 dubna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakákoliv nebo všechna tato patentová
práva.

Tento dokument nahrazuje EN 201:1997.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které tvoří nedílnou
součást tohoto dokumentu.

Po vydání tohoto dokumentu je přípustné přechodné období jednoho roku, během kterého se výrobce
může rozhodnout použít jednu z obou verzí normy.

Navíc jsou oproti EN 201:1997 zahrnuty požadavky na stroje s elektrickými osami, stroje konfigurace
typu L, stroje pro porézní pěnové vstřikování, stroje s fluidními vstřikovači a stroje s bezpečnostní
ochranou typu světelné clony nebo dvouručních ovládacích zařízení.

V souladu s Vnitřními předpisy 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

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

Strojní zařízení a rozsah, ve kterém jsou zahrnuta nebezpečí, nebezpečné situace a události, jsou
uvedeny v tomto dokumentu v kapitole Předmět normy.

Pokud ustanovení této normy typu C jsou odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B,
mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními ostatních norem pro stroje, které byly
konstruovány a vyrobeny v souladu s ustanoveními této normy typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje základní bezpečnostní požadavky vstřikovacích strojů na zpracování
plastů a/nebo pryže.

Všechna nebezpečí uvedená v kapitole 4 jsou zahrnuta v této normě.

Tato norma neplatí pro následující stroje:

stroje, jejichž upínací jednotka může být ovládána pouze fyzickou silou obsluhy;●

vstřikovací stroje s pneumatickými pohony pohybu tlačné desky;●

vstřikovací stroje s vertikálními pohyby tlačné desky poháněného elektrickou osou;●

vyfukovací tvářecí stroje s procesem vstřikování (EN 422);●

stroje pro reakční tvářecí vstřikování (RIM) (EN 1612-1);●



lisy (EN 289);●

obuvnické tvářecí stroje zahrnuté v EN 1845.●

Jsou specifikovány bezpečnostní požadavky pro vzájemné působení mezi vstřikovacími stroji
a pomocným zařízením.

Tato norma platí pro magnetické upínací systémy pouze tehdy, jestliže:

stroje mají horizontální tlačné jednotky; a●

prostor tváření je chráněn ochrannými kryty; a●

takové systémy jsou dodány výrobcem stroje současně se vstřikovacím strojem.●

Tato norma neobsahuje požadavky na konstrukci odsávacího systému.

Tato norma neplatí pro vstřikovací stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


