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Předmluva

Tento dokument (EN 1760-3:2004+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 114
„Bezpečnost strojních zařízení“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 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 obsahuje změnu A1, schválenou CEN 2009-02-15 a opravu 1 vydanou CEN 2006-0-
-25.

Tento dokument nahrazuje EN 1760-3:2004.



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

Úpravy týkající se opravy CEN byly realizovány na příslušných místech textu a jsou vyznačeny
značkami ~™.

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".

Toto je třetí část z několika částí normy zabývající se ochrannými zařízeními citlivými na tlak, která
detekují přítomnost osoby využitím tlaku nebo síly částí lidského těla. Po aktivaci bezpečnostních
zařízení je vyvolán povel k zastavení, který je využit u ovládacího systému*) stroje k ochraně osoby,
která uvedla zařízení do činnosti.

Další části jsou:

EN 1760-1 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Všeobecné zásady pro
konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

EN 1760-2 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Všeobecné zásady pro
konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

Bezpečnostní ochrany strojního zařízení (viz 3.20 EN ISO 12100-1:2003) může být dosaženo mnoha
různými prostředky. Tyto prostředky zahrnují ochranné kryty, které zamezují přístup do
nebezpečného prostoru fyzickou bariérou (např. pevné ochranné kryty podle EN 953 a ochranné kryty
s blokováním podle EN 1088) a ochranná zařízení (např. elektrická snímací ochranná zařízení podle EN
61496 a ochranná zařízení citlivá na tlak podle této normy).

Konstruktéři strojního zařízení (včetně například vozidel) mají zvážit nejlepší způsob k dosažení
požadované bezpečnostní úrovně a vzít přitom v úvahu předpokládané používání a výsledky
posouzení rizika (viz !EN ISO 14121-1"). Nejlepší řešení může kombinovat několik takových různých
prostředků. Doporučuje se, aby dodavatel strojního zařízení/vozidla a uživatel společně pečlivě
prověřili existující omezení ještě před rozhodnutím o volbě prostředků bezpečnostní ochrany.

Tato evropská norma neurčuje rozměry nebo uspořádání účinného citlivého povrchu ochranných
zařízení citlivých na tlak ve vztahu ke každému jednotlivému použití. Na výrobci každého
bezpečnostního zařízení je však požadováno poskytnout uživateli (tj. výrobci a/nebo uživateli strojního
zařízení) důležité informace usnadňující specifikovat odpovídající uspořádání.

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

Ochranná zařízení citlivá na tlak jsou používána v rozsáhlých aplikacích s různými podmínkami
používání, které se týkají např. maximálních a minimálních hodnot zatížení, elektrického, fyzikálního
a chemického prostředí. Ochranná zařízení citlivá na tlak jsou propojena s ovládači stroje, aby bylo



zajištěno opětovné uvedení stroje do bezpečného stavu, jestliže je zařízení uvedeno do činnosti.

Síly uvedené v této evropské normě nemají být považovány za síly, které vždy vyloučí zranění nebo
smrtelné úrazy. Toto závisí na několika kritériích, která zahrnují senzor, působící rychlost, dotykový
prostor, použitý materiál a část postiženého těla.

Síly uvedené v tomto dokumentu jsou především určeny pro účely posouzení výkonnosti ochranných
zařízení citlivých na tlak. Tyto síly jsou podrobovány dalšímu zkoumání.

Každý případ použití ochranných zařízení citlivých na tlak může být spojen se zvláštními nebezpečími.
Cílem tohoto dokumentu není identifikovat tato nebezpečí, ani doporučit specifická použití pro
jednotlivá zařízení. Pro jednotlivá použití mohou být také nezbytné speciální požadavky, které nejsou
zahrnuty v tomto dokumentu.

!Tato evropská norma je norma typu B, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1".

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 konstruovány
a vyrobeny podle ustanovení normy typu C platí, že opatření normy typu C mají přednost před
opatřeními normy typu B.

1 Předmět normy

Tento dokument se zabývá požadavky na ochranná zařízení citlivá na tlak, která nejsou uvedena v EN
1760-1 a EN 1760-2. Většina těchto zařízení je vyrobena pro specifická použití a nejsou dostupná jako
obvyklé výrobky.

Cílem tohoto dokumentu je zejména bezpečnost a spolehlivost, než vhodnost. Pro vztah mezi
bezpečností a spolehlivostí viz přílohu D v EN 954-1:1996.*)

Tento dokument specifikuje požadavky na ochranná zařízení citlivá na tlak s vnějším a bez vnějšího
zařízení opětovného zpětného nastavení (resetování).

Tento dokument nespecifikuje rozměry ochranných zařízení citlivých na tlak ve vztahu k jejich
jednotlivému použití. Specifické požadavky pro jednotlivá použití mohou být stanoveny v příslušných
normách typu C.

Dokument nezahrnuje zařízení pro zastavení strojního zařízení používaná pouze pro normální provoz,
včetně nouzového zastavení. Dokument také neplatí pro používání v místech, která jsou přístupná
starším nebo invalidním osobám nebo dětem, kde mohou být nezbytné další specifické požadavky.

Základní požadavky jsou uvedeny pro ochranná zařízení citlivá na tlak, která nejsou předmětem
EN 1760-1 a EN 1760-2.

Specifické požadavky jsou uvedeny pro následující zařízení:
nárazníky citlivé na tlak;●

desky citlivé na tlak;●

lanka citlivá na tlak (bezpečnostní vypínací lanka).●

 

POZNÁMKA Některé požadavky jsou stanoveny s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Je předpokládáno pouze splnění požadavků Směrnice Rady 98/37/EC („Směrnice pro strojní zařízení“)



[1] a nikoliv Směrnice Rady 89/336/EC („Směrnice EMC“) [2].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


