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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14593-1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 79 Prostředky pro
ochranu dýchacích orgánů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 2018.

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 14593-1:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení EU.

Vztah k nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

V porovnání s normou EN 14593-1:2005 byly provedeny tyto hlavní technické změny:

a)  odstraněny požadavky na čištění a dezinfekci;

b)  vizuální kontrola byla změněna na kontrolu a vložen podrobný seznam;

c)  přidána zkouška těsnosti;

d)  zkouška hladiny hluku přizpůsobená zkušebnímu postupu stanovenému v ISO 16900-14;

e)  příloha B byla zrušena;

f)   kde to bylo patřičné, byly obrázky přizpůsobeny změnám provedeným ve zkušebních
postupech.

V souladu s vnitřními předpisy 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.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje minimální požadavky na dýchací prostředky s dávkovacím zařízením
tlakového vzduchu pro použití s obličejovou maskou jako prostředek na ochranu dýchacích orgánů
(RPD)NP1).

Potápěčské RPD nejsou tímto dokumentem pokryty.

RPD, které se používají při abrazivních trhacích pracích bez dalších ochranných prvků, nejsou
předmětem tohoto dokumentu.

Přestože jsou uvedeny určité požadavky týkající se použití v souvislosti s únikovými RPD a únikovými
podmínkami, nejsou únikové RPD předmětem tohoto dokumentu.

Pro posouzení shody s požadavky jsou zařazeny laboratorní a praktické zkoušky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V textu normy se dále používá místo vypisování termínu
„prostředek na ochranu dýchacích orgánů“ zkratka RPD z anglického termínu „Respiratory
Protective Device“.


