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Předmluva

Text ISO 10472-6:1997 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 72 „Textilní strojní zařízení
a chemicky čisticí stroje a stroje pro průmyslové prádelny“ a byl převzatý jako EN ISO 10472-
6:2008 technickou komisí CEN/TC 214 „Textilní strojní zařízení a příslušenství“, jejíž sekretariát
zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno do května 2009 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 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 10472-6:1997.

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 tvoří nedílnou
součást tohoto dokumentu.



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organi-
zace 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.

Oznámení o schválení

Text ISO 10472-  6:1997 byl schválen CEN jako EN ISO 10472-  6:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato část ISO 10472 je určena jako instrukce konstruktérovi strojního zařízení průmyslových prádelen,
aby systematickým způsobem zohlednil, s přihlédnutím k jednotlivému typu stroje, příslušné základní
bezpečnostní požadavky a podle stavu techniky navrhl možná bezpečnostní řešení.

Rozsah zahrnutých nebezpečí, která byla zjištěna, je uveden v předmětu této části ISO 10472. Dále
má strojní zařízení odpovídat ISO/TR 12100-1 a ISO/TR 12100-2 pro nebezpečí, která nejsou zahrnuta
v této části ISO 10472.

Všechny příklady uvedené v ISO 10472 představují současný stav techniky. Odpovídající řešení jsou
přijatelná tehdy, jestliže se dosáhne alespoň stejné bezpečnostní úrovně.

Před použitím této části ISO 10472 má vzít konstruktér v úvahu všechna opatření ISO 10472-1.

1 Předmět normy

Tato část ISO 10472 obsahuje, spolu s ISO 10472-1, nejvýznamnější nebezpečí spojená se žehlicími
a fixač-
ními lisy používanými v prádelnách, oděvním průmyslu a v chemických čistírnách a to zvláště:

sklápěcí lisy;●

skříňové lisy;●

lisy se zasouváním;●

otočné (karuselové) lisy a jiné lisy s několika dolními žehlicími tvarovkami.●

Tato část ISO 10472 doplňuje základní požadavky uvedené v ISO/TR 12100-1 a ISO/TR 12100-2. Tyto
normy také uvádějí návod konstruktérovi pro posouzení rizika, které je spojeno s nebezpečími (viz EN
1050) a pro volbu opatření pro dosažení požadované bezpečnostní úrovně.

Tato část ISO 10472 neplatí pro pomocná zařízení, např. parní kotle, parní ventily a přívodní potrubí,
větrací systémy, posouvací a odebírací systémy prádla a odvod do atmosféry.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


