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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla zavedena alternativa plné dětské panelové zkoušky, která je založena na postupné zkoušce.

Do mechanické zkušební metody byla zahrnuta životnost. K době platnosti dětské panelové zkoušky
nebyly vzneseny žádné obavy, ale předpokládá se, že by dětská panelová zkouška mohla být
v budoucnu přezkoumána, aby byly harmonizovány zkušební metody životnosti dětské odolnosti
zapalovače.

Byly zavedeny nové termíny v kapitole Termíny a definice.

Přidána kapitola Metoda zkoušení pro měření síly ovládacího tlačítka.

Přidána kapitola Metoda měření jmenovitého povrchu plochy operačního tlačítka.

Přidána normativní příloha A s rozdělením věku a pohlaví zkušebního panelu.
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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13869:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 355 Zapalovače, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2016 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou
s touto normou v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2016.

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 13869:2002+A1:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

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

Podkladem této evropské normy je bezpečnostní norma USA na spotřební výrobky, jmenovitě na
zapalovače, uvedená v 16 CFR, kapitola II, část 1210 „Bezpečnostní norma na zapalovače“ (Safety
standard for cigarette lighters) z 1993-07-12.

Některé mechanické zkušební metody byly zavedeny jako alternativa k dětské panelové zkoušce, pro
určité typy zapalovacích mechanismů. Bylo shledáno, že posuzování zapalovačů pomocí dětské
panelové zkoušky může být drahé, může být proti etickým zásadám, může trvat příliš dlouhou dobu
a může vést k problémům s vynucováním. Na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí,
bylo proto nutné vymyslet přinejmenším stejně účinné a spolehlivé, ale méně náročné alternativy pro
ověření zapalovačů na dětskou odolnost. Je třeba poznamenat, že alternativní mechanické zkoušky
nejsou závazné a že posouzení pomocí dětské panelové zkoušky může být prováděno i nadále.

Mechanické zkušební metody byly založeny na zjištěních a doporučeních studie o požadavcích na
dětskou odolnost cigaretových zapalovačů, která byla zadána v roce 2011 a přijata v období od
listopadu 2011 do dubna 2013. Tato zpráva byla přijata Evropskou komisí.

Nebylo možné definovat technické parametry pro všechny používané typy mechanismů odolných
dětem a pouze některé typy zapalovacích mechanismů jsou v oblasti působnosti mechanických
zkoušek. Je možné, že jiné druhy zapalovacích mechanismů (např. posuvných a kamínkových
mechanismů), by mohly být vyřešeny později.

Byla také zavedena alternativa plné dětské panelové zkoušky, která je založena na postupné zkoušce.

Do mechanické zkušební metody byla zahrnuta životnost. K době platnosti dětské panelové zkoušky



nebyly vzneseny žádné obavy, ale předpokládá se, že by dětská panelová zkouška mohla být
v budoucnu přezkoumána, aby byly harmonizovány zkušební metody životnosti dětské odolnosti
zapalovače.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje dětské bezpečnostní požadavky na zapalovače.

Tato evropská norma se nevztahuje na zápalky nebo jiná zařízení pro podpal určená především
k podpalování jiných materiálů než kuřivo, jako jsou paliva pro krby, nebo uhlí, nebo plynové grily.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


