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CEN dne 2016-01-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a biblio-
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CENELEC 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 CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.
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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1809:2014+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací
plochy a ostatní potřeby pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit 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 září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídají za identifikaci některých nebo všech těchto patentových
práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN dne 2016-01-11.

Tento dokument nahrazuje !EN 1809:2014".

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 splnění základních požadavků směrnice EU o osobních
ochranných prostředcích (OOP) 89/686/EHS.

Vztah ke směrnici EU o osobních ochranných prostředcích (OOP) 89/686/EHS je uveden
v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V porovnání s !vypuštěný text" EN 1809:1997 byly provedeny následující závažné změny:

aktualizace definicí;a.



aktualizace zkušebních metod;b.

zavedení kritérií vyhovuje/nevyhovuje u praktických zkoušek výkonnosti;c.

aktualizace značení a návodu k použití.d.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro nafukovací
vztlaková kompenzační zařízení, která jsou určena k tomu, aby potápěčům poskytla možnost
regulovat vztlak, a pokud je to použitelné, tak také pomůcky pro upevnění dýchacího přístroje a/nebo
pro upevnění závaží.

Tato evropská norma neplatí pro jiné typy osobních prostředků, jako jsou např. záchranné vesty,
osobní nadnášecí nebo záchranná zařízení včetně kombinovaných vztlakových a záchranných
zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


