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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 892 (94 2007) z července 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti normě vydané v roce 2005 a tímto vydáním jsou:

redakční změny;a.
změněné prostředí klimatizování v 5.2;b.
změněný rozměr zbývající pásky pro přípravu zkoušky posunu opletu v 5.4.2;c.
povolené prokluzování lana při pádové zkoušce v 5.6.3.d.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 6508-1 zavedena v ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle
Rockwella –
Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

ISO 6487 nezavedena
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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,
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Předmluva

Tento dokument (EN 892:2012) 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 února 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 února 2013.

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

Tento dokument nahrazuje EN 892:2004.

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 informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

Hlavními změnami v porovnání s EN 892:2004 jsou:

redakční změny;a.
změněné prostředí klimatizování v 5.2;b.
změněný rozměr zbývající pásky pro přípravu zkoušky posunu opletu v 5.4.2;c.
povolené prokluzování lana při pádové zkoušce v 5.6.3.d.

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

Text vychází z normy B UIAA (Mezinárodní unie horolezeckých sdružení), která byla připravena
s mezinárodní účastí.

Tento dokument je součástí souboru norem pro horolezeckou výzbroj, viz příloha A.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a zkušební metody dynamických lan (jednoduchá,
poloviční a dvojitá lana) typu jádro s opletem, která se používají při horolezectví včetně stěnového
lezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


