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chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody
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EN 50020 zavedena v ČSN EN 50020 (33 0380) Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost „i“

EN 60079-0 zavedena v ČSN EN 60079-0 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru -
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EN 60079-1 zavedena v ČSN EN 60079-1 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru -
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EN 60079-25 zavedena v ČSN EN 60079-25 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru -
Část 25: Jiskrově bezpečné systémy
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Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly -
Požadavky a zkušební metody
Workplace atmospheres - Volumetric bioaerosol sampling devices -
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Probenahmeeinrichtungen für Bioaerosole -
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  
Ref. č. EN 14583:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 14583:2004) byl vypracován Technickou komisi CEN/TC 137 „Hodnocení
expozice pracoviště chemickým a biologickým činitelům“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.



Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 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 března 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a
©výcarska.
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Úvod

Evropská norma je potřebná k podpoře vývoje nových zařízení pro měření mikroorganizmů v
pracovním prostředí. Tuto evropskou normu je možno použít i pro existující zařízení. Jejím záměrem je
specifikovat požadavky a metody ke stanovení provozních a výkonových charakteristik odběrových
zařízení používaných pro odběr bioaerosolu z pracovního ovzduší. V normě jsou popsány příklady
zkušebního prostředí a uvedeny zkušební metody.

UPOZORNĚNÍ - Použití této evropské normy může vyžadovat nebezpečné materiály,
postupy a vybavení. Tato evropská norma nemá v úmyslu určit všechny bezpečnostní
problémy spojené s jejím použitím. Je na zodpovědnosti uživatele této evropské normy, aby
zajistil vhodné bezpečnostní a zdravotnické postupy, a před použitím zjistil platnost
odpovídajících regulačních omezení.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro určení účinnosti objemových
odběrových zařízení používaných k hodnocení bioaerosolu v pracovním ovzduší.

Pro měření v čistém vnitřním prostředí se použije EN ISO 14698-1.

-- Vynechaný text --


