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Předmluva

Tento dokument (EN 547-1:1996+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 547-1:1996.

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."

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.

Úvod

Tato evropská norma je jednou z ergonomických norem pro bezpečnost strojních zařízení. EN 614-1
„Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady pro projektování – Část 1: Terminologie
a všeobecné zásady“ popi-
suje zásady, kterými se mají projektanti řídit, aby respektovali ergonomické faktory.

Tato evropská norma uvádí, jak se má těchto zásad používat při projektování přístupových otvorů
dovolujících vstup celého těla. Tato norma byla vypracována jako harmonizovaná norma ve smyslu
směrnice EU týkající se strojních zařízení a příslušných předpisů EFTA.

1 Předmět normy



Tato evropská norma popisuje rozměry otvorů pro přístup celého těla pro strojní zařízení podle EN
292-1. Udává rozměry, ke kterým lze použít údajů uvedených v EN 547-3. V příloze A jsou uvedeny
přídavné požadavky na prostor. Tato evropská norma byla připravena především pro stacionární
strojní zařízení, proto mohou být specifikovány další požadavky pro pojízdná strojní zařízení.

Rozměry pro průchody jsou založeny na hodnotách 95. nebo 99. percentilu populace předpokládaných
uživatelů. Hodnoty 99. percentilu se používají pro nouzové únikové cesty.

Antropometrické údaje uvedené v EN 547-3 vycházejí ze statických měření neoděných osob
a neberou v úvahu pohyby těla, oděv, zařízení, činnost strojního zařízení ani podmínky prostředí.

Tato evropská norma ukazuje, jak s ohledem na dané podmínky (kriteria) kombinovat
antropometrické údaje s vhodnými rozměrovými přídavky (dále jen přídavky).

Situace, kdy je třeba chránit osoby před rizikovým dotykem, jsou pojednány v EN 294..

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


