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Předmluva

Tento dokument (EN 795:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 160 Ochrana proti pádům
z výšky včetně pracovních pásů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2013 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 ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 795:1996.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky EU směrnice 89/686/EHS.

Vztah ke směrnici EU 89/686/EHS je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí



tohoto dokumentu.

Příloha B uvádí významné změny provedené od vydání EN 795:1996.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Spolehlivé kotvicí zařízení je základní součástí jakéhokoliv systému ochrany osob proti pádu.

Tato evropská norma je určena jako doplňková norma pro existující evropské normy pokrývající další
součástí používané v systémech ochrany osob proti pádu.

Předmět normy a požadavky jsou založeny na filozofii, že kotvicí zařízení jsou vypočtena tak, aby
odolala maximální dynamické síle vytvářené hmotností jedné osoby při pádu z výšky, včetně
jakéhokoliv neseného vybavení. Zkoušky statické pevnosti jsou založeny na minimálním koeficientu
bezpečnosti dva. Aby bylo možno předvídat nesprávné použití prostředku, uvádí tato evropská norma
požadavky a zkušební metody kotvicích zařízení používaných v systémech zachycení pádu osob
v souladu s EN 363 dokonce, i když jsou určena k použití pro zadržení.

Požadavky a zkušební metody kotvicích zařízení pro více uživatelů, tj. kotvicích zařízení, která
umožňují více než jednomu uživateli být připojení v kterémkoliv okamžiku, nejsou obsahem tohoto
dokumentu, ale poučení je poskytnuto v samostatné technické specifikaci CEN.

Tato evropská norma je určena pro zkoušení typů nových výrobků před jejich umístěním na trh
a uvádí pouze minimální požadavky na provedení. Proto je důležité, aby kotvicí zařízení byla navržena
a vyrobena tak, aby v předvídatelných podmínkách použití, pro které jsou určena, byl uživatel
schopen provádět činnosti související s rizikem za přiměřené ochrany nejvyšší možné úrovně. Výrobci
by při určení skutečných technických vlastností jejich výrobků měli zohlednit tyto hlediska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na provedení a příslušné zkušební metody pro
jednouživatelská kotvicí zařízení, která jsou určena k tomu, aby byla odstranitelná z konstrukce. Tato
kotvicí zařízení zahrnují stacionární nebo pohyblivé (mobilní) kotvicí body navržené pro připojení
součástí systému zachycení pádu osob v souladu s EN 363.

Tato evropská norma uvádí rovněž požadavky na značení a návody pro použití a návod na instalaci.

Tato evropská norma není použitelná na:

kotvicí zařízení určená k umožnění připojení více než jednoho uživatele v kterémkoliv okamžiku;●

kotvicí zařízení používaná v jakýchkoliv sportovních nebo rekreačních činnostech;●

prostředky navržené v souladu s EN 516 nebo EN 517;●

prvky nebo části konstrukce, které byly instalovány pro jiné použití než jako kotvicí body nebo kotvicí zařízení,●

např. trámy, nosníky;
konstrukční kotvení (viz 3.3).●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


