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Úvod
Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena
příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem,
mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou
v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také
pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může
elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilní
s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní
elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud spotřebič, který je v rozsahu platnosti této normy, zahrnuje také funkce, které jsou pokryty
jinou částí 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud
je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává
část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro
příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před
horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly
vzaty v úvahu při vypracování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335.
Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo
k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním
principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň
bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce
uvedené v poža-
davcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi
v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.



1 Rozsah platnosti
Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato část IEC 60335 se zabývá bezpečností elektrických zařízení na omračování zvířat, jejichž
jmenovité napětí u jednofázových spotřebičů není vyšší než 250 V a 480 V u ostatních spotřebičů.

POZNÁMKA 101 V rozsahu platnosti této normy jsou spotřebiče napájené z baterií a ostatní
stejnosměrné spotřebiče. Spotřebiče s duálním napájením, buď napájené z napájecí sítě, nebo
z baterií, se považují za spotřebiče napájené z baterií, jestliže pracují v režimu na baterie.

Tato norma platí pro elektrické zařízení na omračování zvířat pro průmyslové nebo komerční
použití, pro použití na farmách nebo pro použití v oblastech, kde mohou být zdrojem nebezpečí pro
veřejnost.

V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných těmito typy spotřebičů.

POZNÁMKA 102 Příkladem elektrických zařízení na omračování zvířat, která jsou v rozsahu
platnosti této normy, jsou zařízení, která se používají na omračování:

–    skotu, jako je hovězí dobytek, telata, krávy, jalovice a býci;

–    ovcí a jehňat;

–    koz;

–    vysoké zvěře, jako jsou jeleni;

–    lichokopytníků, jako jsou koně, osli a muly;

–    ptáků, jako je drůbež, krocani a perličky;

–    prasat;

–    kožešinových zvířat, jako jsou lišky, činčily, králíci a vačice;

–    lasicovitých zvířat, jako jsou norci a tchoři;

–    ostatních přežvýkavců, jako jsou velbloudi.

POZNÁMKA 103 Tato norma platí pro dále uvedené typy elektrických zařízení na omračování
zvířat:

–    ruční, poloautomatická a automatická.

POZNÁMKA 104 Upozorňuje se na skutečnost, že

–    pro elektrická zařízení na omračování zvířat určená pro používání na palubách lodí mohou být nutné doplňující
požadavky;

–    v mnoha zemích jsou předepsány doplňující požadavky národními zdravotnickými úřady, úřady zodpovědnými za
ochranu bezpečnosti práce, vodohospodářskými a podobnými úřady;

–    v mnoha zemích jsou specifikovány další požadavky týkající se humánního usmrcování zvířat.

POZNÁMKA 105 Tato norma neplatí pro:



–    spotřebiče určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je korozivní nebo výbušná
atmosféra (prach, výpary nebo plyn);

–    zdroje elektrických ohradníků (viz IEC 60335-2-76);

–    elektrická rybářská zařízení (viz IEC 60335-2-86);

–    naklepávače masa, zařízení na znehybnění a porážku jatečních zvířat, zařízení k odstranění páteře nebo podobná
zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V souladu s touto větou má být správně na první straně EN
v názvu uvedeno identické převzetí IEC takto: (IEC 60335-2-87:2016).


