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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-03-15 se nahrazuje ČSN EN 60825-12 (36 7750) z ledna 2005, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy
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2022-03-15 používat dosud platnou ČSN EN 60825-12 (36 7750) z ledna 2005.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zavádí následující důležité technické změny:

a)   LED byly vyjmuty z rozsahu platnosti této normy.

b)   Normativní odkazy na mezinárodní normy byly aktualizovány, aby obsahovaly aktuální vydání



norem.

c)   Byla doplněna Podmínka 2 pro měření a metodu stanovení úrovně přístupu.
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Seznam všech částí souboru IEC 60825 se společným názvem Bezpečnost laserových zařízení je
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Evropská předmluva
Text dokumentu 76/616/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60825-12, který vypracovala technická
komise IEC/TC 76 Bezpečnost optických záření a laserová zařízení, byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60825-12:2019.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2019-12-15
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2022-03-15
Tento dokument nahrazuje EN 60825-12:2004.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60825-12:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60825 obsahuje požadavky a pokyny pro výrobu a bezpečné použití laserových zařízení
a systémů používaných pro prostorový optický přenos dat z bodu do bodu nebo z bodu do více bodů,
v rozsahu vlnových délek od 180 nm do 1 mm. Tato norma se týká jen části systému s otevřeným
svazkem. Jestliže části zařízení nebo systému zahrnují optická vlákna, která přesahují hranice krytu,
vztahují se na tyto části jen výrobní a bezpečnostní požadavky IEC 60825-2. Tato norma se
nevztahuje na systémy určené k přenosu optického výkonu za účelem zpracování materiálů nebo
používané pro lékařské účely. Tato norma se též nevztahuje na systémy používané ve výbušných
atmosférách (viz IEC 60079-0).

Diody vyzařující světlo (LEDs) použité v systémech prostorové optické komunikace (FSOCSs), které
se používají pro optický přenos dat ve volném prostoru, nespadají do rozsahu platnosti této normy.
Tato norma zahrnuje lasery použité ve FSOCSs pro účely optického přenosu dat ve volném prostoru.

Tato norma:

·       poskytuje informace nezbytné k ochraně lidí před potenciálně nebezpečným optickým zářením,
produkovaným FSOCSs, stanovením technických opatření a požadavků, administrativních
opatření a pracovních postupů v závislosti na stupni nebezpečí; a

·       stanovuje požadavky na výrobu, montáž, servisní a provozující organizace v zájmu vytvoření
postupů a poskyt-
nutí informací tak, aby mohla být přijata odpovídající opatření.

Z povahy FSOCSs, též známého jako optické bezdrátové nebo prostorové systémy přenosu informací,
je věnována péče jejich výrobě, instalaci, provozu, údržbě i opravám, za účelem jejich bezpečné
instalace a používání. Odpovědnost za určité požadavky na bezpečnost zařízení, stejně jako
požadavky na poskytování informací nutných k bezpečnému provozu těchto systémů, nese, podle
této normy, výrobce systému a/nebo vysílačů. Odpovědnost za bezpečnou instalaci a bezpečné
používání nesou, podle této normy, instalační a provozující organizace, které též nesou odpovědnost za
dodržování bezpečnostních instrukcí během instalačních a servisních prací. Během provozu a údržby
nese zodpovědnost provozující organizace. Lze předpokládat, že uživatel této normy může spadat do
jedné nebo více kategorií – výrobce, montér, servisní a/nebo provozní organizace.

Tato norma neplatí pro laserová zařízení, jestliže klasifikace provedená výrobce podle IEC 60825-1
ukazuje, že za žádných provozních, údržbových, opravárenských a přiměřeně předvídatelných
poruchových podmínek nedojde k překročení přístupné meze záření (AEL) třídy 1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


