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Předmluva

Tento dokument (EN 12921-  4:2005+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 271
„Zařízení pro povrchovou úpravu – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-10-23.

Tento dokument nahrazuje EN 12921-4:2005.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

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

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

Tato evropská norma je částí řady norem z oblasti bezpečnosti pro vývoj a konstrukci strojů pro
čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par.



Řada norem EN 12921 se skládá z dále uvedených částí:

Část 1: Společné bezpečnostní požadavky●

Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi●

Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny●

Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla●

POZNÁMKA Ačkoliv stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků, jako integrovaný celek
formálně nepatří do rozsahu platnosti směrnice 94/09/EC ATEX, je tato norma založena na základní
analýze rizik podle této směrnice.

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.

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C podle EN ISO 12100.

Tato evropská norma obsahuje dodatečné bezpečnostní požadavky a/nebo odchylky k požadavkům
uvedeným v EN 12921-1:2005.

V předmětu této evropské normy jsou specifikována strojní zařízení a rozsah nebezpečí,
nebezpečných situací a událostí, na která se tato evropská norma vztahuje.

Pokud jsou opatření v této normě typu C odlišná od opatření uvedených v normách typu A nebo B,
opatření pro strojní zařízení uvedená v této normě typu C mají přednost před opatřeními v jiných
normách, a stroje se navrhují a konstruují podle opatření této normy typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma pojednává pouze o významných nebezpečích, která se vztahuje na stroje pro
čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků (dále jen „čisticí stroje“), používající halogenová
rozpouštědla, buďto čistá nebo jako směs.

Tato evropská norma platí společně s EN 12921-1:2005. Obě části společně pokrývají všechna
významná nebezpečí, vztahující se na čisticí stroje pro průmyslové výrobky, používající kapaliny nebo
páry, pokud jsou používány pro stanovené účely a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz
kapitola 4). Specifické požadavky uvedené v Části 4 mají přednost před odpovídajícími požadavky
EN 12921-1:2005.

V případě uvolňování hořlavých par z čisticí kapaliny platí tato evropská norma společně s EN 12921-
3.

Tato evropská norma neplatí pro stroje a související zařízení, které nepatří do předmětu EN 12921-
1:2005.

Tato evropská norma neplatí pro čisticí stroje, vyrobené před datem publikace této evropské normy
CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


