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Úvod
Zařízení pro detekci toxických plynů může být použito vždy, když existuje nebezpečí ohrožení života nebo
škodlivých účinků na zdraví, způsobeného nahromaděním toxických plynů nebo par. Tato zařízení
mohou být prostředkem pro snížení nebezpečí expozice pomocí detekce přítomnosti toxických plynů
nebo par a spuštěním vhodné zvukové nebo vizuální výstražné signalizace. Detektory plynů mohou být
rovněž použity pro spouštění preventivních opatření (například odstavení provozu a evakuace).

Funkční požadavky na zařízení pro detekci plynu pro ovzduší na pracovišti jsou stanoveny v souboru
norem
IEC 62990.

Samotná funkční způsobilost však nemůže zajistit, že použití takovýchto zařízení dostatečně ochrání
životy a zdraví, pokud mohou být přítomny toxické plyny a páry. Úroveň poskytované bezpečnosti velmi
závisí na správném výběru, instalaci, kalibraci a periodické údržbě zařízení, v kombinaci
s potřebnými znalostmi o omezeních pro detekční techniku. Toho nelze dosáhnout bez odpovědného
informovaného vedení.

Tento dokument byl speciálně psán tak, aby pokrýval všechny potřebné funkce od výběru až do
pravidelné údržby pro úspěšné provozování detekce plynu.



1 Rozsah platnosti
Tento dokument uvádí návod pro výběr, instalaci, užívání a údržbu elektrických zařízení používaných
pro měření toxických plynů a par v ovzduší na pracovišti. Prvotním účelem těchto zařízení je zajistit
bezpečnost pracovníků a ochranu majetku zajištěním indikace koncentrace toxických plynů nebo par
a výstražné signalizace při jejich přítomnosti.

Tento dokument platí pro zařízení, jehož účelem je zajistit indikaci, výstražnou signalizaci nebo jinou
výstupní funkci, aby byla vydána výstražná signalizace o přítomnosti toxických plynů nebo par
v atmosféře a v určitých případech zajistit spuštění automatické nebo ruční ochranné činnosti. Je
použitelná pro zařízení, ve kterém snímač při přítomnosti plynu automaticky generuje elektrický
signál.

Pro účely tohoto dokumentu se za zařízení považuje:

a)   stabilní zařízení;

b)   přemístitelné zařízení, a

c)   přenosné zařízení.

Tento dokument platí pro zařízení definovaná v IEC 62990-1, může však poskytovat užitečné
informace i pro zařízení, pro které tento dokument neplatí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


