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Tento dokument (EN 1760-1:1997+A1:2009) byl zpracován technickou komisí CEN/TC 114
„Bezpečnost strojních zařízení“, která má sekretariát v DIN.

Této evropské normě se nejpozději do října 2009 uděluje status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu
se zruší nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1, schválenou CEN 2009-02-22.

Tento dokument nahrazuje EN 1760-1:1997.

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

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které tvoří nedílnou součást
tohoto dokumentu".

Toto je první část z několika částí normy typu B, která zahrnuje bezpečnostní zařízení, 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 normy budou obsahovat:

EN 1760-2 – Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení hran citlivých na tlak a tyčí citlivých na
tlak

EN 1760-3 – Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků citlivých na tlak

Informativní příloha A uvádí časové diagramy pro zařízení se zpětným nastavením a bez zpětného
nastavení. Poznámky v informativní příloze B poskytují návod pro používání. Doporučuje se, aby se
dodavatel a zákazník spojili ještě před předáním objednávky a pečlivé prověřili omezení, která se
objeví při použití.

Bezpečnostní ochrany strojního zařízení !(viz 3.20 EN ISO 12100-1:2003)" může být dosaženo mnoha
různými opatřeními. Tato opatření zahrnují ochranné kryty, které zamezují přístup do nebezpečného
prostoru fyzickými bariérami (např. pevné ochranné kryty podle !EN 953" a ochranné kryty
s blokováním podle EN 1088) a ochranná zařízení (např. bezdotyková ochranná zařízení podle !EN
61496-1" a ochranná zařízení citlivá na tlak podle této normy).

Zpracovatelé norem typu C a konstruktéři strojního zařízení/instalace mají zvážit nejlepší způsob
k dosažení požadované bezpečnostní úrovně a vzít přitom v úvahu předpokládané používání
a výsledky stanovení rizikovosti (viz !EN ISO 14121-1").

Nejlepší řešení mohou kombinovat několik takových různých opatření. Doporučuje se, aby dodavatel
strojního zařízení/instalace a uživatel společně pečlivě prověřili existující omezení ještě před
rozhodnutím o volbě bezpečnostních opatření.

Poznámky v informativní příloze C poskytují návod pro konstrukci rohoží citlivých na tlak a podlah
citlivých na tlak. Informativní příloha D uvádí návod pro instalaci, uvedení do provozu a zkoušení.



Informativní příloha E obsahuje bibliografii.

Tato evropská norma neurčuje rozměry nebo uspořádání účinné citlivé plochy rohože (rohoží) nebo
podlahy (podlah) citlivých na tlak ve vztahu ke každému jednotlivému použití. Na výrobci
bezpečnostního zařízení je však požadováno poskytnout uživateli (tj. výrobci a/nebo uživateli strojního
zařízení) důležité informace usnadňující specifikovat odpovídající uspořádání.

!vypuštěný text"

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.

1 Předmět normy

Tato norma určuje požadavky pro rohože a podlahy citlivé na tlak, obvykle uváděné do činnosti
dolními končetinami, které jsou používány jako bezpečnostní zařízení k ochraně osob před
nebezpečnými strojními zařízeními. Norma uvádí minimální bezpečnostní požadavky na provedení,
značení a dokumentaci.

Norma zahrnuje rohože a podlahy citlivé na tlak bez ohledu k používanému druhu energie, např.
elektrické, hydraulické, pneumatické a mechanické.

Tato norma zahrnuje rohože a podlahy navržené k detekci:

a) osob o hmotnosti větší než 35 kg;

b) a osob (např. dětí) o hmotnosti větší než 20 kg.

Detekce osob o hmotnosti menší než 20 kg není předmětem této normy.

Tato evropská norma neurčuje rozměry nebo uspořádání účinné citlivé plochy rohože (rohoží) nebo
podlahy (podlah) citlivých na tlak ve vztahu ke každému jednotlivému použití.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


