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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 363:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 160 Ochrana proti pádům
z výšky včetně pracovních pásů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 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 června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 363:2008.

Podrobnosti k významným technickým změnám mezi tímto dokumentem a minulým vydáním jsou
uvedeny v příloze A.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Evropské výrobkové normy pro prostředky ochrany osob proti pádu, které byly publikovány komisí
CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, specifikují požadavky na
výrobky a zkušební metody pro součásti, které jsou určeny pro sestavy tvořící systémy ochrany osob
proti pádu.

Tato evropská norma obecně popisuje vlastnosti a zásady pro sestavení systémů ochrany osob proti
pádu a konkrétně pak pro systémy zadržení, pracovního polohování, zachycení pádu, lanového
přístupu a záchranného systému. Ve prospěch uživatele jsou poskytnuty příklady systémů včetně
obrázků zobrazujících různé systémy.

Tato evropská norma neuvádí požadavky na výrobky a zkušební metody. Požadavky na výrobky pro
posuzování shody jsou definovány ve výrobkových normách.

Tato evropská norma nedefinuje využití systémů ochrany osob proti pádu, ale doporučení a příklady
uvedené v této evropské normě jsou založeny na běžné praxi používání systémů ochrany osob proti
pádu. Pokud je použit systém ochrany osob proti pádu, pak je vhodnější systém zabraňující pádu než
systém zachycující pád.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje obecné vlastnosti a sestavy systémů ochrany osob proti pádu. Uvádí
příklady konkrétních typů systémů ochrany osob proti pádu a popisuje, jakým způsobem mohou být
součásti sestaveny do systémů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


