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Část 2- 4: Zvláštní požadavky na stolní brusky
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Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61029-2- 4:2003 je českou verzí opravy EN 61029-2- 4:2003/Cor.:2003-04. Překlad byl
zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 61029-2 -4:2003 is the Czech version of the Corrigendum
EN 61029-2- 4:2003/Cor.:2003-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as
the official version.
ČSN EN 61029-2- 4 (36 1580) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2- 4: Zvláštní
požadavky na stolní brusky ze srpna 2003 se opravuje takto:
Článek 13.2.4
Nahrazuje se modifikace takto:
13.2.4 Náhrada:
Stolní brusky se zkoušejí při zatížení za podmínek uvedených v tabulce Z101.
Tabulka Z101 – Podmínky měření hluku pro stolní brusky
Brousicí kotouče

Nové brousicí kotouče takové, jaké výrobce doporučuje pro broušení plochých dlát

Obrobek

Ploché dláto šířky 30 mm

Rychlost přísuvu

Vhodná k provádění broušení načisto

Poloha při zkoušce

Nářadí musí být používáno na zkušební stolici podle obrázku 12 z Části 1
nad odrazivou rovinou

Zkušební cyklus

Z důvodu zvážení vlivu různých brousicích kotoučů musí být měření provedeno
následovně:
– 3 měření s kotoučem pro broušení nahrubo;
– 3 měření s kotoučem pro broušení načisto.
Každé měření musí trvat nejméně 60 s.

V návodu pro používání musí být uvedena hodnota určená jako nejvyšší aritmetický průměr ze tří stejných
měření.
Nářadí se musí použít způsobem odpovídajícímu normálnímu použití.
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