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Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-10-16 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2008-0-
-18.

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, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
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Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva

Tento dokument (EN 12198-3:2002+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 114
„Bezpečnost strojních zařízení“, která má sekretariát v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2008 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 nahrazuje EN 12198-3:2002.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-07-18.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu uveden označením
!  ".

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."

Tato evropská norma se zabývá základními požadavky na „záření“ (viz EN 292-2:1991, příloha A,
1.5.10).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace 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.

Úvod

Strojní zařízení napájené elektrickou energií nebo obsahující zdroje záření mohou emitovat záření
nebo vznik elektrických a/nebo magnetických polí. Emise záření se liší frekvencí a velikostí.

Norma se nezabývá jinými strategiemi, které se týkají snižování rizik záření nahrazením menším
zdrojem, zvětšením vzdálenosti nebo kratší dobou ohrožení.

Tento dokument je norma typu B, jak je stanoveno v EN 1070.

Opatření tohoto dokumentu mohou být doplněna nebo modifikována normou typu C.

POZNÁMKA Pro stroje, které jsou zahrnuty v předmětu normy typu C a které byly navrženy
a vyrobeny podle opatření této normy, mají opatření normy typu C přednost před opatřeními této
normy typu B.

1 Předmět normy

Cílem této evropské normy je poskytnout prostředky, které umožní výrobcům strojního zařízení
s nebezpečím záření konstruovat a vyrobit účinné bezpečnostní ochrany proti záření.

Specifické technické detaily konstrukce stínění pro různé druhy záření a strojů budou uvedeny
v jiných normách.

Tato norma platí pro strojní zařízení, jak je definováno EN 292.

Část 1 této normy obsahuje všeobecné zásady posuzování rizika emise záření strojním zařízením.
Detaily měření emise záření jsou uvedeny v části 2 této normy.

Tato norma se zabývá strategií konstrukce pro snížení intenzity toku záření tlumením nebo stíněním.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


