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Předmluva

Tento dokument (EN 12464-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 169 Světlo a osvětlení,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2014 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 července 2014.

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

Tento dokument nahrazuje EN 12464-2:2007.

Významné změny mezi tímto dokumentem a EN 12464-2:2007:

byla vypuštěna kapitola Termíny a definice, aby nedošlo k duplicitě s EN 12665;a.
značky byly sjednoceny podle EN 12665;b.
byl upraven obrázek 1;c.
v článku 4.4.2 Hodnocení oslnění byla pro výpočet ekvivalentního závojového jasu pozadí stanovenad.
implicitní výchozí hodnota činitele odrazu pozadí ? = 0,15;
článek 4.7.3 Podání barev byl uveden do souladu s EN 12464-1;e.
článek 4.10 Energetická hlediska byl upraven podle EN 12464-1 a rozšířen;f.
do článku 5.1 byly zavedeny požadavky týkající se běžného čištění pracovních prostorů;g.
název tabulky 5.1 byl změněn na Všeobecné požadavky na prostory a čištění ve venkovních pracovníchh.
prostorech a tabulka byla doplněna o položku Čištění a údržba;
tabulka 5.12 Železniční a tramvajové dráhy byla aktualizována a rozšířena;i.
kapitola 6 Ověřovací postupy byla revidována a uvedena do souladu s EN 12464-1.j.

EN 12464 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů se skládá z těchto částí:

Část 1: Vnitřní pracovní prostory●

Část 2: Venkovní pracovní prostory●

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

Úvod

Aby lidé mohli vykonávat zrakové úkoly účinně a přesně, zvláště v noční době, mělo by jim být



poskytnuto přiměřené vhodné osvětlení.

Úroveň viditelnosti a pohody požadovaná pro velké množství venkovních pracovních prostorů závisí
na druhu a době trvání činnosti.

Tato norma specifikuje požadavky na osvětlení zrakových úkolů pro většinu venkovních pracovních
a přilehlých prostorů z hlediska kvantity a kvality osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení pro
správnou osvětlovací praxi.

Je důležité, aby se postupovalo podle všech kapitol této evropské normy, přestože specifické
požadavky jsou uvedeny v tabulkách požadavků na osvětlení (viz kapitola 5).

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na osvětlení pro venkovní pracovní prostory z hlediska zrakové
pohody a zra-
kového výkonu. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové úkoly. Tuto evropskou normu nelze použít pro
nouzové osvětlení – viz EN 1838 a EN 13032-3.

Tato evropská norma nestanovuje požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků
při práci a nebyla připravena na základě uplatnění článku 153 smlouvy ES, ačkoliv požadavky na
osvětlení uvedené v této evropské normě zpravidla splňují bezpečnostní požadavky. Požadavky na
osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci mohou být obsaženy ve směrnicích
založených na článku 153 smlouvy ES, v národních právních předpisech členských států přejímajících
tyto směrnice nebo v jiných právních předpisech členských států.

Tato evropská norma neposkytuje konkrétní řešení ani neomezuje projektanty při využití nových
metod nebo při použití inovativních zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


