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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 81-40:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 10 Výtahy, pohyblivé
schody a pohyblivé chodníky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2021 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 září 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových



práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 81-40:2008.

EN 81-40:2020 je celkovou revizí normy. Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

–   byla odstraněna podpora šroubů a matic pohonu;

–   byly přidány ověřovací zkoušky pro statické přetížení, vyrovnávání křesla, vyrovnávání krajů
a povrchů a samo vyrovnávací systém;

–   byly doplněny požadavky pro rozhraní mezi schodišťovým výtahem a budovou;

–   byl doplněn požadavek na ochranu proti blesku;

–   všechny normativní odkazy na jiné normy byly doplněny termíny;

–   byla zpracována nová příloha ZA, včetně podrobné tabulky ZA.1.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Pro vztah k Směrnicím EU viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska
a Švýcarska, Turecka

Úvod
Populace v Evropě stárne a zvyšuje se převládání postižení, včetně postižení spojeného s procesem
stárnutí. Starších lidí a lidí s postižením se v současnosti odhaduje na nějakých 80 milionů lidí –
hodně a s rostoucím podílem obyvatelstva Evropské unie. Změna demografie představuje jak
příležitost tak výzvu pro Evropskou unii. Ekonomický, sociální a kulturní potenciál starších lidí a lidí
s postižením je v současnosti pod využíván. Avšak rostoucí poznání, že společnost potřebuje využít
tento potenciál obecně pro ekonomický a sociální prospěch společnosti.

Toto je jeden důvod, který vede k tomuto dokumentu pro svislé zdvihací plošiny pro osoby se
sníženou pohyblivostí jako jednoho z prostředků pro přístupnost budov.

Tato norma je normou typu C podle ISO EN 12100:2010.

Tento dokument je důležitý především pro následující skupiny zainteresovaných subjektů
představující hráče na trhu s ohledem na bezpečnost strojního zařízení:

–   výrobce strojů (malé, střední a velké podniky);

–   zdravotní a bezpečností skupiny (regulátory, organizace pro ochranu před úrazy, dohled nad
trhem atd.).



Další mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosahované prostředky dokumentu
výše uvedenými skupinami zainteresovaných subjektů:

–   uživatelů strojů/zaměstnanců (malých, středních a velkých podniků);

–   uživatelů strojů/zaměstnanců v(např. odborů, organizací pro osoby se zvláštními potřebami);

–   poskytovatelů servisu, např. údržby (malých, středních a velkých podniků);

–   spotřebitelů (v případě strojního zařízení určeného pro používání spotřebiteli).

Výše uvedené skupině zainteresovaných subjektů byla dána možnost podílet se na tvorbě tohoto
dokumentu.

V předmětu tohoto dokumentu je uvedeno stojní zařízení a přehled nebezpečí, nebezpečných situací
nebo nebezpečných událostí, pro které to platí.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu
A nebo B, jsou ustanovení této normy typu C u zařízení navržených a postavených podle této normy
typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

 

Předpoklady

S cílem objasnit smysl této normy a vyhnout se pochybnostem při jejím čtení, byly při její tvorbě
stanoveny tyto předpoklady:

a)   díly zařízení bez zvláštních požadavků jsou:

1.   navržené v souladu s obvyklou konstrukční praxí a výpočetními předpisy, včetně všech
druhů poruch;

2.   díly podle mechanických a elektrotechnických konstrukcí;

b)   obecných elektrických nebezpečí podle úrovně B elektrotechnických bezpečnostních norem.

c)   komponenty jsou udržovány v dobrém provozním stavu podle návodu na údržbu tak, aby
zařízení mělo požadované parametry i při opotřebení;

d)   bezpečný provoz zařízení je zajištěn konstrukcí prvků nesoucích zatížení, celkovým
maximálním rozsahem pracovního zatížení;

e)   mechanické zařízení vyrobené podle uznávané praxe a podle požadavků této normy se nezhorší
natolik, že by tím vzniklo nebezpečí bez možnosti jeho odhalení;

f)    v místě používání strojního zařízení je teplota prostředí mezi 0 °C a + 40 °C.

g)   musí dojít k jednání mezi výrobcem (osobou používající označení CE) a uživatelem týkajícím se
zvláštnosti používání a místa používání schodišťového výtahu:

1.   vhodnost pro uživatele (viz přílohu D);



2.   místo instalace umožňující bezpečné používání zařízení (viz přílohu C);

3.   všechna další ochranná opatření.

 

1 Předmět normy
1.1 Tento dokument pojednává o bezpečnostních požadavcích na konstrukci, výrobu, montáž, údržbu
a demontáž elektrický poháněných schodišťových výtahů (sedačky, plošiny pro stojící osoby a plošiny
pro vozíky pro invalidy) připevněných ke konstrukci budovy, pohybujících se po šikmé dráze
a určené pro osoby s omezenou schopností pohybu

–   pohybující se na schodišti nebo na přístupné šikmé ploše;

–   určené pro použití jednou osobou;

–   s plošinou upevněnou a vedenou přímo vodítkem nebo vodítky;

–   nesená nebo zavěšená lanem (5.4.4), hřebenem s pastorkem (5.4.5), řetězem (5.4.6), třecím
pohonem (5.4.7) a vedená lanem nebo kuličkami (5.4.8);

1.2 Dokument stanoví nebezpečí uvedená v kapitole 4, která vznikají v různých fázích životnosti
zařízení a popi-
suje metody jejich odstranění nebo snížení, pokud se používají tak, jak určil výrobce.

1.3 Tento dokument nestanovuje další požadavky na:

–   provoz za zvláštních podmínek (např. extrémní klimatické podmínky, silná magnetická pole);

–   provoz podle zvláštních pravidel (např. možnost výbuchu);

–   zacházení s materiály, které by mohly způsobit nebezpečnou situaci;

–   použití jiné energie než elektrické;

–   nebezpečí vznikající při výrobě;

–   zemětřesení, povodně, požár;

–   evakuaci při požáru;

–   schodišťové výtahy pouze pro dopravu nákladů;

–   uložení nebo založení budovy na betonu, skále, dřevě nebo jiném materiálu;

–   konstrukci kotevních šroubů k nosné konstrukci.

POZNÁMKA U skutečného druhu zařízení se hluk nepovažuje ani za zvláštní nebo významné
nebezpečí.



1.4 Tento dokument neplatí na poháněné schodišťové výtahy vyrobené před datem publikace tohoto
dokumentu CEN.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


