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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 1680:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve spolupráci
s technickou komisí CEN/TC 211 Akustika, jejichž sekretariát zajišťuje DS.
Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 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 června 2014.
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 ISO 1680:1999.

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.
Oznámení o schválení
Text ISO 1680:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 1680:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje všechny informace nezbytné k účinnému určování, deklarování
a ověřování charakteristik emise hluku točivých elektrických strojů za normalizovaných provozních
podmínek. Stanovuje metody měření hluku, které se mohou používat, a provozní podmínky a způsob
upevnění požadované při zkoušení.
Charakteristiky emise hluku zahrnují hladinu akustického výkonu a hladinu emisního akustického
tlaku.
Určování těchto veličin je nezbytné
●
●
●

pro porovnání hluku vyzařovaného stroji,
aby výrobcům bylo umožněno deklarovat vyzařovaný hluk a
pro účely snižování hluku.

Použití této mezinárodní normy jako zkušebního předpisu pro hluk zajišťuje reprodukovatelnost
určování charakteristik emise hluku ve stanovených mezích určených třídou přesnosti základní normy
použité pro měření. Metody měření hluku přípustné podle této mezinárodní normy jsou přesné
metody (třída 1), technické metody (třída 2) a provozní metody (třída 3). Preferované jsou technické
metody (třída 2).
Tato mezinárodní norma je použitelná pro točivé elektrické stroje s jakoukoliv délkou, šířkou nebo
výškou.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

