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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 894  -3 (83 3585) z března 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2008-08-14. Změny či doplněné
a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný
text  "“, opra-
vený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.
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ICS 13.110; 13.180 Nahrazuje EN 894  -3:2000

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky
pro navrhování sdělovačů a ovládačů –
Část 3: Ovládače

Safety of machinery – Ergonomic requirements
for the design of displays and control actuators –
Part 3: Control actuators 

Sécurité des machines – Spécifications
ergonomiques pour la conception des dispositifs
de signalisation et des organes de service –
Partie 3: Organes de service

Sicherheit von Maschinen – Ergonomische
Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen –
Teil 3: Stellteile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-02-03 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 894-3:2000+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 122
„Ergonomie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 894-3:2000.

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."

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

Tato evropská norma podává návod na výběr, konstrukci a umístění ovládačů tak, aby odpovídaly
požadavkům uživatelů, byly vhodné pro příslušný úkol a braly v úvahu okolnosti jejich používání.



Týká se ručních ovládačů používaných u zařízení pro profesionální i soukromé používání. Obzvláště
důležité je dodržovat ta doporučení této evropské normy, která se týkají funkcí ovládačů, které by
mohly vést k poškození zdraví buď přímo nebo v důsledku chyby lidského činitele.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


