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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 353-1:2014+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 160 Ochrana
proti pádům z výšky včetně pracovních pásů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 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 června 2018.

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

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2017-09-07.

Tento dokument nahrazuje ! EN 353-1:2014 ".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice 89/686/EHS.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Příloha B se zabývá významnými technickými změnami mezi touto normou a EN 353-1:2002.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato evropská norma je zamýšlená jako doplňující norma k již existujícím evropským normám
týkajícím se dalších součástí používaných v systémech ochrany osob proti pádu.

Předmět normy a požadavky jsou založeny na teorii, že pohyblivý zachycovač pádu včetně pevného
zajišťovacího vedení slouží k udržení dynamického zatížení vzniklého hmotností osoby včetně
jakéhokoli neseného vybavení během pádu z výšky. Tato norma uvádí požadavky a zkušební metody
pro pohyblivý zachycovač pádu včetně pevného zajišťovacího vedení využívaného v systému ochrany
osob proti pádu podle EN 363.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované
výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, které je
obvykle připevněno nebo integrováno v žebřících nebo příčkách žebříků a dostatečně upevněno
k vhodné konstrukci. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající
této normě jsou jednou ze součástí systémů zachycení pádu obsažených v EN 363.

Tato norma se týká pevných zajišťovacích vedení určených k svislé instalaci a/nebo v kombinaci
s úhly předního sklonu a/nebo bočního sklonu mezi skutečnou svislicí a svislicí s +15° (viz obrázek
2).

Používání více uživateli, tj. pevné zajišťovací vedení pro připojení více než jednoho uživatele
současně, není předmětem tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


