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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 8230-3:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 72 „Textilní strojní
zařízení a chemicky čisticí stroje a stroje pro průmyslové prádelny“ ve spolupráci s technickou komisí
CEN/TC 214 „Textilní strojní zařízení a příslušenství“, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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.

Má být věnována pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nejsou odpovědni za identifikaci jakýchkoliv nebo všech
těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8230:1997.

Tento dokument byl vypracován 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 orga-
nizace 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.

Oznámení o schválení

Text ISO 8230  -3:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 8230-3:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

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

Rozsah zahrnutých strojních zařízení, nebezpečí, nebezpečných situacích nebo nebezpečných
událostí, je uveden v předmětu tohoto dokumentu.

Pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle požadavků této normy typu C platí, že pokud se
požadavky této normy typu C odlišují od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo B,
mají požadavky této normy typu C přednost před požadavky jiných norem.

1 Předmět normy

Tato část ISO 8230 specifikuje bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje, které používají
hořlavé rozpouštědlo (CS – combustible solvent), jako jejich čisticí médium.

Norma se používá pro stroje v rozsahu předmětu normy ISO 8230-1, jsou-li používány tak, jak je
předpokládáno a za podmínek nesprávného použití, které mohou být rozumně předvídány výrobcem.

Tato část ISO 8230, ve spojení s ISO 8230-1, se zabývá všemi významnými nebezpečími, významnými
nebezpečnými situacemi a významnými nebezpečnými událostmi, které byly identifikovány jako
významná pro tyto typy strojů zahrnutých v této části ISO 8230 a které vyžadují specifickou činnost
konstruktéra nebo výrobce k vyloučení nebo snížení rizika.

Norma se zabývá následujícími významnými nebezpečími, která jsou specifická při používání
hořlavého rozpouštědla (CS):

nebezpečí, která se týkají celého chemicky čisticího stroje (elektrická nebezpečí, nebezpečí výbuchu);●

nebezpečí, která se týkají stroje (emise hořlavého rozpouštědla, nebezpečí výbuchu během fáze čištění,●

nebez-
pečí výbuchu během fáze sušení);
nebezpečí, která se týkají destilačního zařízení (emise hořlavého rozpouštědla, nebezpečí výbuchu).●

Tato část ISO 8230 platí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


