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Předmluva

Tento dokument (EN 12549:1999+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 255
„Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zabezpečuje SIS.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do března 2009, 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 prosince 2009.

Tento dokument obsahuje Změnu 1 schválenou CEN 2008-07-26.

Tento dokument nahrazuje EN 12549:1999.

Začátek a konec doplněného nebo změněného textu je označen značkami ! ".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise
a Evropské sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic (směrnice) EU.

!Informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke směrnici
(směrnicím) EU."

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,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tento zkušební předpis pro hluk popisuje metody určování a prezentování akustických charakteristik
zarážecích nářadí.

Směrnice EC o strojních zařízeních předepisuje, že se musí stanovit hodnoty emise hluku strojů
určeným postupem. Výrobce zarážecího nářadí musí označit pracovní podmínky během měření hluku
a metody, které se musí použít pro měření.

1 Předmět normy

Tato norma se používá pro zarážecí nářadí. Hluk způsobovaný zarážecím nářadím, který
bezprostředně ovlivňuje okolní prostředí (emise hluku), lze vypočítat jednotným postupem, což
umožňuje porovnání konečných výsledků. Tato norma obsahuje ustanovení tykající se měření hluku
šířeného vzduchem v blízkosti zarážecího nářadí a měření hladin emisního akustického tlaku na
stanovišti obsluhy při stanovených pracovních podmínkách.

Určování hladin emisního hluku zarážecího nářadí podle této normy je platné pro všechny spouštěcí
systémy podle EN 792-13.

Výsledky lze použít ke srovnání emise hluku různých zarážecích nářadí.

POZNÁMKA Zvláštní podmínky na pracovišti (např. tvar a uložení zaráženého materiálu, velikost
a četnost způsobů zarážení) může významným způsobem ovlivňovat emisi hluku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


