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Tato oprava je českou verzí opravy EN 809:1998/AC:2002-03.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 809:1998/AC:2002-03.
ČSN EN 809 (11 0002) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky
z června 1999 se opravuje takto:
5.2.1.1

Stlačení/rozdrcení, pořezání nebo navinutí

Třetí odstavec:
„Jsou-li ochranné kryty bez blokování, musí být všeobecně považovány za vyhovující, je-li k jejich demontáži
nutno použít nářadí. Otevíratelné nebo demontovatelné ochranné kryty umožňující za provozu čerpadla
přístup k nastavení nebo seřízení ovládačů nebo snímačů/čidel, musí být zabezpečeny proti neočekávané
poruše jak v otevřené, tak v uzavřené poloze, přitom v otevřené poloze by měly nejlépe zůstat připevněny
k čerpadlu, nesmí být ale vyžadováno jejich vzájemné blokování.“
se nahrazuje takto:
„Ochranné kryty určené ke snížení rizika kontaktu s částmi čerpadla nebo čerpacího soustrojí musí být demontovatelné pouze s použitím nářadí. U pohyblivých nebo demontovatelných ochranných krytů umožňujících
za provozu čerpadla přístup k nastavení nebo seřízení ovládačů nebo snímačů/čidel nesmí být vyžadováno
jejich blokování a musí být provedeno jejich zabezpečení proti neočekávané poruše. Pohyblivé ochranné
kryty, které zůstávají připevněny k čerpadlu, musí být zabezpečeny také v otevřené poloze. Demontovatelné
ochranné kryty musí být úplně odpojitelné od čerpadla.“
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