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Předmluva

Tento dokument (EN 12545:2000+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 201 „Strojní
zařízení na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 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 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2009-04-17.

Tento dokument nahrazuje EN 12545:2000.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu vyznačen značkami
!".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou 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, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

!Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100.

Příslušná strojní zařízení a rozsah zahrnutých nebezpečí, nebezpečných situací a událostí je uveden
v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud se opatření této normy typu C liší od opatření, která jsou stanovena v normách typu A nebo B,
mají opatření této normy typu C přednost před opatřeními jiných norem a to pro stroje, které byly
konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C."

1 Předmět normy

1.1 Tento zkušební předpis pro hluk specifikuje společné požadavky, které jsou nezbytné k provedení
efektivních a za standardních podmínek určených, deklarovaných a ověřovaných charakteristik emise
hluku následujících strojních zařízení na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní:

– !vysekávací a děrovací stroje (EN 12044);

– drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje (EN 930);

– tvářecí stroje (viz EN 1845);

– napínací stroje (viz EN 931);

– hřebíkovací stroje (viz EN 12653);

– zařízení na opravu obuvi (EN 12387);

– lisy na výrobu obuvi a zboží z usní (EN 12203);

– štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení nánosu lepidla (EN 13457)."

Společné požadavky uvedené v této normě jsou doplněny specifickými požadavky týkající se hluku,
které jsou uvedeny ve výše uvedených normách typu C.
1.2 Charakteristiky emise hluku zahrnují hladiny emisního akustického tlaku na stanovištích obsluhy
a hladinu akustického výkonu.

Určení těchto veličin je nezbytné např. pro:
výrobce k deklarování emitovaného hluku;●

srovnání hluku vyzařovaného stroji zahrnutých ve skupině;●

účely ovlivnění hluku zdroje v etapě konstrukce.●

1.3 Používání tohoto zkušebního předpisu pro hluk a specifických požadavků na hluk, uvedených
v příslušné normě typu C, zajistí reprodukovatelnost určení charakteristik emise hluku uvnitř
specifikovaných mezí, určených třídou přesnosti použitých základních norem pro měření hluku.
Přednost se dává normám pro měření hluku, které stanovují technické třídy přesnosti (třída 2).



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


