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Předmluva

Tento dokument (EN 14462:2005+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 271 „Zařízení
pro povrchovou úpravu – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 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 prosince 2009.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-03-07.

Tento dokument nahrazuje EN 14462:2005.

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 základní požadavky směrnice (směrnic) EU.



!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu."

Tato norma je jednou z bezpečnostních norem typu C vypracovaných CEN/TC 271. Jejím účelem je
poskytnout pravidla pro stanovení, deklaraci a ověřování emise hluku pro zařízení z předmětu této
normy. Stanovení hodnot emise hluku je podmínkou pro výrobce, aby dosáhl snížení hluku již ve
stádiu návrhu.

Tato evropská norma obsahuje bibliografii.

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 předpis pro měření hluku poskytuje výrobcům a třetím stranám návod pro měření emise hluku
pro stanovení hodnot pro deklaraci hluku podle Směrnice pro strojní zařízení 98/79/EC a pro ověřování
těchto deklarovaných hodnot.

Charakteristiky emise hluku zahrnují jak hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy, tak
i hladiny akustického výkonu. Stanovení těchto charakteristik je nutné pro:

výrobce pro deklaraci emise hluku;●

porovnání emise hluku u různých strojů;●

účely ovlivnění hluku v jeho zdroji ve fázi návrhu;●

odhadu emise hluku (expozice) na pracovišti nebo stanovišti obsluhy.●

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje všechny nezbytné informace pro provádění účinných a standardními
podmínkami přesně řízených postupů pro stanovování, deklaraci a ověřování emise hluku ve vzduchu
ze zařízení pro úpravu povrchů, které jsou uvedeny v příloze A. Mezi stroje pro povrchovou úpravu
patří (výčet však není omezen pouze na uvedené stroje):

stroje pro čištění povrchů (odmašťování) a úpravu povrchu průmyslových dílců;●

stroje pro míchání nátěrů a barev;●

lakovny; a●

sušičky, pece a odpařovací zařízení.●

Tento dokument popisuje metody pro stanovení hladiny emisního akustického tlaku na pracovištích
nebo jinak specifikovaných místech a také stanovení hladiny akustického výkonu pro stroje pro
povrchovou úpravu, které jsou uvedeny v příloze A. Těmito stroji mohou být malá jednoduchá zařízení
(např. ruční rozprašovací (stříkací) zařízení) a rovněž i komplexní strojní zařízení velkých rozměrů
(např. stroje pro čištění povrchů a úpravu povrchu průmyslových dílců, stříkací kabiny, sušičky), které
mohou být rovněž v lince.

V případě velmi velkých strojů podle definice v 3.10 může být stanovení hladiny akustického výkonu
velmi složité a nemůže být provedeno bez přiměřeného množství práce. Proto je v této normě měření
pro velmi velké stroje zjednodušeno stanovením průměrné hladiny emisního akustického tlaku místo
hladiny akustického výkonu.



Tento dokument blíže určuje použitelné metody měření hluku a instalační/montážní a provozní
podmínky, při kterých bude měření probíhat. Použití tohoto dokumentu zajistí reprodukovatelnost
stanovení charakteristik emise hluku ve stanovených mezích daných třídou přesnosti použité základní
metody měření hluku (viz 5.1 a 6.1). Metody měření hluku povolené touto normou jsou technické
metody (třída 2) a provozní metody (třída 3).

Průchozí sušičky pro papír, lepenku a fólie (viz EN 13023).

Tento dokument platí pro stroje pro povrchovou úpravu, které byly vyrobeny po datu vydání tohoto
dokumentu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


