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Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických
a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

Safety of machinery – System of auditory
and visual danger and information signals 

Sécurité des machines – Systeme de signaux
auditifs et visuels de danger et d,information

Sicherheit von Maschinen – System akustischer
und optischer Gefahrensignale und Informationssignale

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-10-21 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
2008-08-14.

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 biblio-
grafické 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.
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Předmluva

Tento dokument (EN 981:1996+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie“,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 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 2008-08-14.

Tento dokument nahrazuje EN 981:1996.

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."

Na mezinárodní úrovni byla pracovní skupinou WG 3 „Signály nebezpečí a porozumění řeči v hlučném
prostředí“ ISO/TC 159/SC 5 „Ergonomie fyzikálního prostředí“ vypracována mezinárodní norma ISO
11429 „Ergonomie –
Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informativních signálů.“ Obsah evropské normy
EN 981 a mezinárodní normy ISO 11429 je identický, avšak hranice použitelnosti norem pro další
technické oblasti jsou rozdílné.

Přímé převzetí mezinárodní normy do evropské normy není možné v důsledku stávajících rozdílných
aplikačních mezí na evropské a mezinárodní úrovni. Důvodem je skutečnost, že EN 981 byla
vypracována za účelem splnění základních zdravotnických a bezpečnostních požadavků přílohy
I Směrnice Rady 89/392/EC ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se strojních zařízení: „Základní hygienické a bezpečnostní požadavky na konstrukci
a výrobu strojních zařízení“ (viz přílohu A EN 292-2:1991/A1:1995), a aby se proto hranice
použitelnosti evropské normy omezily na tuto směrnici.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy



Ke zmenšení rizika nesprávné interpretace vizuálních a akustických signálů je stanoven systém
signálů nebezpečí a informačních signálů, který zahrnuje různé stupně naléhavosti.

Tato evropská norma platí pro všechny signály nebezpečí a informační signály, které musí být
zřetelně rozpoznávány a rozlišovány, jak je specifikováno v 5.3 EN 292-2:1991, dalšími požadavky
nebo pracovní situací a pro všechny stupně naléhavosti – od krajní naléhavosti až po stav VŠE
V POŘÁDKU. Tam, kde se musí používat kromě akustických i vizuální signály, stanoví se charakter
obou signálů.

Tato evropská norma neplatí pro oblasti, které jsou pokrývány specifickými normami nebo jinými
závaznými pra-
vidly (mezinárodními i národními). Především jde o požární, lékařské a ve veřejné dopravě používané
poplašné signály, navigační signály a signály pro speciální činnosti (například pro armádu). Pro návrhy
nových signálů se má brát v úvahu tato evropská norma, aby se zabránilo nejednotnostem.

V případě akustických signálů představuje systém signálních charakteristik signální řeč, založenou na
jednotlivých sdělovacích teoriích odstupňovaných podle naléhavosti. Některé‚ charakteristiky jsou
stanoveny pro účely vyžadující spolehlivé‚ a rychlé rozpoznání signálů. Některé kategorie umožňují
více variant, například kontrolní a výstražné signály na pracovištích, kde se předpokládá signalizace
pro speciálně zaškolený personál.

Stanovené významy bezpečnostních barev pro vizuální signály nejsou touto evropskou normou
dotčeny. Pro různé potřeby byly signálům přiřazeny doplňující významy pomocí časových průběhů a v
ojedinělých případech pak pomocí střídání barev.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


