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Předmluva

Text ISO 11205:2003 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11205:2009 technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“,
jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do února 2010, 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 2010.

Upozorňuje se na možnost toho, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. CEN (anebo CENELEC) nesmí být činěna zodpovědnou při identifikování
jakéhokoliv, nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11205:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské
sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic EU.



Informační přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke 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.

Oznámení o schválení

Text ISO 11205:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 11205:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje technickou metodu (třída přesnosti 2) pro určování hladin
emisního akustického tlaku strojů in situ na stanovištích obsluhy a dalších stanovených místech
pomocí akustické intenzity. Je alternativou ISO 11201, ISO 11202 a ISO 11204 pro měření in situ. Je
použitelná ve všech zkušebních prostředích, ve kterých je zajištěno, že požadavky na hluk pozadí
a indikátory pole jsou splněny.

Tato mezinárodní norma je použitelná u všech zařízení vyzařujících stacionární širokopásmový hluk.
Hluk se může lišit mezi pracovními cykly a může buď obsahovat, nebo neobsahovat složky
s diskrétními frekvencemi nebo úzkými pásmy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


