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Založniki in področje uporabe
Na evropski ravni je uskladitev zakonodaje sprožila tudi uskladitev standardov.
Tradicionalno ima skoraj vsaka država enega ali več svojih inštitutov za standardizacijo. Obstaja tudi
nekaj mednarodnih zadružnih organizacij.
To pomeni, da je isti standard objavljen na različnih ravneh pod različnimi imeni. V večini, če ne v vseh
primerih, se generično ime standarda nadaljuje in prepozna kot del nacionalnega imena standarda.
Mednarodni standardi
Na mednarodni ravni sta najpomembnejša založnika inženirskih standardov Mednarodna
elektrotehniška komisija (IEC) in Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), ki imata sedež v
Ženevi. Medtem ko se IEC ukvarja predvsem z električnimi in elektronskimi vprašanji, se ISO ukvarja
predvsem z mehanskimi vprašanji. Trenutno je v obeh organizacijah več kot 100 držav.
Standardi EN se uporabljajo na evropski ravni. Standardi EN se običajno razvijajo prek CEN in CENELEC
kot pobuda EU. Tako kot pri IEC in ISO tudi CEN in CENELEC ločujeta standarde. CENELEC je odgovoren
za električna vprašanja.
Danes se mnogi standardi razvijajo skoraj v paketu kot standardi IEC ali ISO v sodelovanju z EU prek
CEN in CENELEC.
Nacionalni standardi
Raznolikost nacionalnih standardov in inštitutov za standardizacijo po vsej Evropi je skoraj
neobvladljiva. Vsaj v EU je cilj večina standardov izdelati neposredno kot standard EN, kar se nato
odraža na nacionalni ravni, tj. standard EN je razglašen za nacionalni standard ali pa je nacionalni
standard uveden kot standard EN.
Na primer v Sloveniji je za objavo nacionalnih standardov pristojen Slovenski inštitut za standardizacijo
(SIST).
Danes je običajna praksa, da se standardi SIST razvijajo neposredno v povezavi s CEN ali CENELEC kot
SIST EN ISO ali SIST EN. Edina razlika med temi standardi je ponavadi nacionalni predgovor standardu
EN, ISO ali IEC.
Na ravni EU bo začel veljati isti standard kot standard EN ISO ali EN IEC, enaki slovenski standard pa se
imenuje SIST EN ISO ali SIST EN. V drugih evropskih državah je postopek tako rekoč enak, le da standard
objavi drug inštitut. V Avstriji bi to bil Avstrijski inštitut za standardizacijo (Österreichisches
Normungsinstitut - ÖNorm).
Če postane standard ISO standard EN, bo njegov naslov EN ISO. Če potem postane standard SIST, bo
njegov polni naslov SIST EN ISO.
Če standard IEC postane standard EN, se ime IEC opusti. IEC 61508 postane evropski standard EN
61508 ali slovenski SIST EN 61508.
EN inženirski varnostni standardi
V tem trenutku ni nobenega namena predložiti popolnega seznama evropskih varnostnih standardov.
Več kot 760 standardov je navedenih kot usklajenih (harmoniziranih) samo v skladu z direktivo o
strojih.

Naslednji oddelek obravnava izbor splošnih varnostnih standardov. Razloženi so v različnih stopnjah
podrobnosti, odvisno od pomena posameznega standarda.

Standard
SIST EN ISO 13854:2020
SIST EN 547-1 do 3:2008
SIST EN ISO 13851:2019
SIST EN ISO 14120:2016
SIST EN 1005-1 do 4:2007
SIST EN 1005-5:2007
SIST EN ISO 14118:2018
SIST EN ISO 14119:2014
SIST EN ISO 12100:2011
SIST EN 12453:2017
SIST EN ISO 13849-1:2016
SIST EN ISO 13849-2:2013
SIST EN ISO 13855:2010
SIST EN ISO 13857:2020
ISO/TR 23849:2010
IEC/TR 62061-1:2010
SIST EN 60204-1:2018
SIST IEC 60364-4-41:2006
SIST EN 60947-5-1:2018
SIST EN 60947-5-2:2009
SIST EN 60947-5-3:2014
SIST EN 60947-5-4:2019
SIST EN 60947-5-5:2017
SIST EN 60947-5-6:2000
SIST EN 60947-5-7:2003
SIST EN 60947-5-8:2007
SIST EN 60947-5-9:2008
SIST EN 61326-3-1:2008
SIST EN 61326-2-2:2013
SIST EN 61496-1:2014
SIST EN 61496-2:2014
CLC/TS 61496-2:2006
SIST EN IEC 61496-3:2019
SIST EN 61508-1 do 7:2011
SIST EN 61511-1 do 3:2017
SIST EN 61784-3-6:2010

Naslov
Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih
človeškega telesa
Varnost strojev - Mere človeškega telesa
Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Načela za načrtovanje in izbiro
Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje
nepomičnih in pomičnih varoval
Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti
Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega zagona
Varnost strojev - Zaporne naprave, povezane z varovali - Načela za načrtovanje
in izbiro
Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje
tveganja
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Varnost pri uporabi
pogonskega mehanizma - Zahteve in preskusne metode
Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov
Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja
delov človeškega telesa
Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z
zgornjimi in spodnjimi udi
Navodila za uporabo ISO 13849-1 in IEC 62061 pri načrtovanju z varnostjo
povezanih krmilnih sistemov za stroje
Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve
Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred
električnim udarom
Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave : Krmilne naprave in stikalni
elementi

Električna oprema za merjenje, kontrolo in laboratorijsko uporabo - Zahteve za
elektromagnetno združljivost (EMC)
Varnost strojev - Električno občutljiva varovalna oprema - 1. del: Splošne zahteve
in preskusi
Varnost strojev - Električno občutljiva zaščitna oprema - 2. del: Posebne zahteve
za opremo, ki uporablja aktivne optoelektronske zaščitne elemente
Varnost strojev – Električno občutljiva zaščitna oprema – 3. del: Posebne zahteve
za aktivne optoelektronske zaščitne elemente, ki se odzivajo na difuzni odboj
Funkcijska varnost električnih/elektronskih/elektronsko programirljivih
varnostnih sistemov
Funkcijska varnost - Sistemi z varnostnimi instrumenti za sektor procesne
industrije
Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkcijska varnost
procesnih vodil

Standard
SIST EN 61800-5-2:2017
SIST EN 62046:2018
SIST EN 62061:2016
SIST CLC/TR 62685:2011

SIST EN ISO 4413:2011
SIST EN ISO 4414:2011
SIST EN ISO 13850:2016
SIST EN 12198-1 do 3: 2008
SIST EN ISO 14122:2016
SIST EN ISO 10218:2011
SIST EN 12622:2010
SIST EN ISO 16092-1:2018
SIST ENISO 16092-2:2020
SIST EN ISO 16092-3:2018
SIST EN 280:2013
SIST EN ISO 11161:2007

Naslov
Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-2. del: Varnostne zahteve Funkcijske
Varnost strojev - Uporaba zaščitne opreme za odkrivanje prisotnosti oseb
Varnost strojev - Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih
in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov
Industrijska komunikacijska omrežja - Profili – Smernica za ocenjevanje
varnostnih naprav, ki uporabljajo komunikacijske profile funkcionalne varnosti
po IEC 61784-3
Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne
sisteme in njihove komponente
Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne
sisteme in njihove komponente
Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela načrtovanja
Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo
stroji
Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev
Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice za upogibanje pločevine
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice

Premične dvižne delovne ploščadi - Konstrukcijski izračuni - Merila stabilnosti Konstrukcijske izvedbe - Varnost - Pregledi in preskusi
Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve

Splošni standardi in specifikacije zasnove
EN ISO 12100Standard
SIST EN ISO 12100:2011
Nadomešča
SIST EN ISO 12100-1 in 2
SIST EN ISO 14121-1

Naslov
Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje
tveganja

Ta mednarodni standard določa osnovno terminologijo, načela in metodologijo za doseganje varnosti
strojev že med njihovim načrtovanjem. V pomoč načrtovalcem pri doseganju tega cilja določa načela
ocenjevanja in zmanjševanja tveganja. Ta načela temeljijo na znanju in izkušnjah pri načrtovanju,
uporabi, incidentih, nezgodah in tveganjih, povezanih s stroji. Podani so postopki za prepoznavanje
nevarnosti ter ugotavljanje in vrednotenje tveganja med posameznimi obdobji življenjske dobe stroja
ter za odstranitev nevarnosti ali zadovoljivo zmanjšanje tveganja. Podana so tudi navodila glede
dokumentacije in preverjanja procesov ocenjevanja in zmanjševanja tveganja. Ta mednarodni
standard je namenjen tudi uporabi kot podlaga za pripravo varnostnih standardov tipov B ali C. Ta
mednarodni standard ne obravnava tveganja in/ali škode, povzročene domačim živalim, premoženju
ali okolju.
V ločenih preglednicah v dodatku B so navedeni primeri nevarnosti, nevarnih stanj in nevarnih
dogodkov, ki naj bi razjasnili te pojme ter bili v pomoč načrtovalcem pri prepoznavanju nevarnosti.
Točen način uporabe številnih metod za vsako fazo ocenjevanja tveganja je opisan v ISO/TR 14121-2.
Diagram v nadaljevanju opredeljuje posamezne elemente, preučene v tem standardu.

Standard zagotavlja dober izbor nevarnosti, dejavnikov tveganja in načel načrtovanja, ki jih je treba
upoštevati.
Elementi v diagramu s svetlo rumenim ozadjem so področja, ki jih zajemajo uporabniški standardi EN
ISO 13849-1 in EN / IEC 62061 in so tam podrobneje proučena. Kjer je mogoče, se diagram nanaša na
ustrezne oddelke (točke), ki obravnavajo ustrezen vidik v standardih. Nekatere točke je vsekakor
mogoče najti v več standardih, vendar se stopnja podrobnosti na splošno ne razlikuje.

Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja v skladu z EN ISO 12100

Standard
SIST-TP CLC/TR 62685:2011

Naslov
Industrijska komunikacijska omrežja - Profili – Smernica za ocenjevanje
varnostnih naprav, ki uporabljajo komunikacijske profile funkcionalne
varnosti po IEC 61784-3

To tehnično poročilo podaja informacije o vidikih ocenjevanja varne komunikacije, kot so preskusne
naprave, dokaz imunosti pred povečanimi motnjami (EMC za funkcionalno varnost), električna varnost
in druge okoljske zahteve. Ta dokument velja samo za varnostne naprave za komunikacijo funkcionalne
varnosti, ki so razvite v skladu z IEC 61508 in IEC 61784-3.
Ta dokument ne zajema bolj zapletenih vidikov ohranjevanja obstoječih naprav in aplikacij na terenu
in prenosa iz varnostnih pravil pred IEC 61508. Področje uporabe zajema splošna industrijska okolja,
kot je določeno v IEC 61131-2 ali IEC 61000-6-2, in okolja avtomatizacije procesov, kot so zajeta v
serijah IEC 61326. Naveden je sklic na ERS (specifikacija zahtev opreme) in/ali SRS (specifikacija
varnostnih zahtev) določene varnostne aplikacije za potrditev potrebne imunosti naprav in sistemov v
skladu z IEC 61508.
Standard
SIST EN 61784-3:2017

Naslov
Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkcionalno varna
procesna vodila - Splošna pravila in definicije profilov

Ta del skupine standardov IEC 61784-3 pojasnjuje nekatera
splošna načela, ki jih je mogoče uporabiti pri prenosu z vidika
varnosti pomembnih sporočil med udeleženci v
porazdeljenem omrežju z uporabo tehnologije procesnih
vodil v skladu z zahtevami skupine standardov IEC 61508
serije 1 za funkcijsko varnost. Ta načela temeljijo na pristopu
»black channel«. Ta načela se lahko uporabljajo pri različnih
industrijskih uporabah, kot so procesni nadzor, proizvodna
avtomatizacija in stroji. Ta 2. del in deli standarda IEC 617843-x določajo več komunikacijskih profilov za funkcionalno
varnost, ki temeljijo na komunikacijskih profilih, in protokolne plasti procesnih vodil v skupinah
standardov IEC 61784-1, IEC 61784-2 in IEC 61158. Ti komunikacijski profili za funkcionalno varnost
uporabljajo pristop »black channel«, kot je opredeljeno v standardu IEC 61508. Ti komunikacijski profili
za funkcionalno varnost so namenjeni izključno za uporabo v varnostnih napravah.
Morda obstajajo drugi z varnostjo povezani komunikacijski sistemi, ki izpolnjujejo zahteve skupine
standardov IEC 61508, ki niso vključeni v ta standard.
Standard ne zajema električne varnosti in intrinzičnih varnostnih vidikov. Električna varnost je
povezana z nevarnostmi, kot je električni udar. Intrinzična varnost se nanaša na nevarnosti, ki so
povezane s potencialno eksplozivnimi atmosferami. Vsi sistemi so na neki točki svojega življenjskega
cikla izpostavljeni nepooblaščenemu dostopu. Treba je preučiti dodatne ukrepe pri vseh z varnostjo
povezanih uporabah za zaščito sistemov procesnih vodil pred nepooblaščenim dostopom. Skupina
standardov IEC 62443 bo obravnavala številna vprašanja; povezava s skupino standardov IEC 62443 je
podrobno opisana v namenski podtočki tega dela.
Dodatne varnostne zahteve, specifične za profile, so lahko opredeljene tudi v standardu IEC 61784-43.

Izvedba komunikacijskega profila za funkcionalno varnost v napravi v skladu s tem delom ne zadostuje,
da bi naprava izpolnjevala zahteve za varnostno napravo, kot je opredeljeno v skupini standardov IEC
61508.
Posledična celovitost varnostnega sistema (SIL) je odvisna od izvedbe izbranega komunikacijskega
profila za funkcionalno varnost znotraj tega sistema.
Standard
SIST EN ISO 13849-1:2016
SIST EN ISO 13849-2:2013

Naslov
Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del: Splošna
načela za načrtovanje
Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 2. del:
Potrjevanje

Standard ISO 13849-1 zagotavlja varnostne zahteve ter smernice za načela načrtovanja in integracije z
varnostjo povezanih delov krmilnih sistemov (SRP/CS), vključno z načrtovanjem programske opreme.
Za te dele SRP/CS standard določa karakteristike, ki vključujejo zahtevano raven delovanja za izvajanje
varnostnih funkcij. Velja za SRP/CS za visoke zahteve in neprekinjen način, ne glede na vrsto
uporabljene tehnologije in energije (električno, hidravlično, pnevmatično, mehansko itd.), za vse vrste
strojev. Ne določa varnostnih funkcij ali ravni delovanja, ki jih je treba uporabiti v določenem primeru.
Ta del standarda ISO 13849 zagotavlja posebne zahteve za SRP/CS, ki uporabljajo programirljiv
elektronski sistem ali sisteme. Ne podaja posebnih zahtev za načrtovanje izdelkov, ki so del SRP/CS.
Vseeno je mogoče uporabiti podana načela, npr. kategorije ali ravni delovanja.
Primeri izdelkov, ki so del SRP/CS: releji, elektromagnetni ventili, položajna stikala, programirljivi
krmilniki (PLC), krmilne naprave za upravljanje z dvema rokama ter tlačna oprema. Za načrtovanje
takšnih izdelkov je pomembno upoštevati zlasti veljavne mednarodne standarde, npr. ISO 13851, ISO
13856 1 in ISO 13856 2.
Zahteve, navedene v tem delu standarda ISO 13849 za programirljive elektronske sisteme, so združljive
z metodologijo za načrtovanje in razvoj z varnostjo povezanih električnih, elektronskih in
programirljivih elektronskih krmilnih sistemov za stroje, podane v standardu IEC 62061.
Za z varnostjo povezano programsko opremo za komponente s PLr = e glejte standard IEC 61508–3,
klavzulo 7.
Standard ISO 13849-2 določa postopke in pogoje, ki jih je treba upoštevati pri potrjevanju z analizo in
preskušanju podanih varnostnih funkcij, dosežene kategorije in dosežene ravni zmogljivosti z varnostjo
povezanih delov krmilnih sistemov (SRP/CS) v skladu s standardom ISO 13849-1, in sicer na podlagi
utemeljitve načrta, ki jo posreduje načrtovalec.
Standard EN ISO 13849-1 predstavlja graf za oceno tveganja. Parameter, s katerim ocenjujemo
tveganje, je označen s PL (performance level). Faktor PL ima drugačen pomen kot varnostna kategorija,
ki smo je vajeni iz standarda EN 954-1. Parameter PL nam pove, kakšna je zmožnost sistema SRP/CS,
da realiziramo krmilno funkcijo varovanja, da z njo dosežemo pričakovano zmanjšanje tveganja. Sistem
SRP/CS je tisti del krmilnega sistema stroja, ki se odziva na varnostne vhodne signale in generira
izhodne signale za namene varovanja.
Faktor PL se deli na različne podrazrede: od PL »a« ... do PL »e« in s tem odraža različno zmožnost
zmanjšanja preostalih tveganj. Ta se lahko odraža tudi kot verjetnost nastanka nevarne napake na uro
PFHd (probability of dangerous failure per hour).
Vsaka varnostna funkcija na stroju, ki izhaja iz analize možnih nevarnosti, mora biti upoštevana in
ustrezno realizirana. Z ustrezno analizo moramo dokazati, da smo dosegli zahtevani PL naše z varnostjo

povezane funkcije krmilnega sistema. Za ustrezno realizacijo so v prvi vrsti potrebne ustrezne
komponente oziroma gradniki, ustrezna povezava in programska oprema. Kot primere takih funkcij
lahko naštejemo: zaustavitev stroja s pritiskom na tipko STOP, nadzor položaja premikajočih se delov
varovalne opreme itd.
Pri načrtovanju in oceni tveganja se pojavi t. i. zahtevani parameter PLr (required Performance Level).
Faktor PLr je rezultat ocene vseh tveganj in se nanaša na skupno število vseh izvršenih varnostnih
operacij krmilnega sistema za doseganje zmanjšanja tveganja.
V fazi načrtovanja, razvoja in proizvodnje stroja moramo doseči vsaj zahtevani nivo varnosti, ki izhaja
iz PLr.
Pri ocenitvi in določitvi doseženega nivoja PL nekega dela sistema (kanala) in tudi končnega – skupnega
nivoja se upošteva in zajema vse od »senzorja« (detekcije), »logike« (programske logike) do
»aktuatorja« (izhodnega stikala).
Skupni rezultat je torej kombinacija med determinističnim in verjetnostnim pristopom, ki se skupno
odražata pri določitvi faktorja PL na podlagi naslednjih komponent:
1.
2.
3.
4.
5.

kategorija varnosti,
faktor MTTFd (mean time to dangerous failure),
faktor DC (diagnostic coverage),
faktor CCF (common cause failure),
preskušanje procesa.

Majhno
tveganje

S

Resnost poškodbe ali zdravstvena
okvara S1 majhna, S2 težka

F

Pogostost in trajanje izpostavljenosti
F1 redko/kratko, F2 pogosto

P

Možnost da osebe prepreči ali omeji
poškodbo P1 možno, P2 možno pod
pogoji
Nivo verjetnosti

PL
Veliko
tveganje

V praksi se najpogosteje uporabljajo že certificirani podsistemi za posamezne varnostne funkcije. Ti
podsistemi so lahko npr. svetlobne zavese, pa tudi varnostni krmilniki s PL ali PFHd, ki jih je določil
proizvajalec komponent.
MTTFd (mean time to dangerous failure)
MTTF je statistična vrednost, ki določa pričakovan čas delovanja brez izpadov. Če upoštevamo samo
čase, ko pride do nevarnega delovanja oziroma nevarne napake, moramo upoštevati faktor MTTFd (ker
ni vsaka napaka varnostnokritična napaka). Velja naslednja relacija: MTTFd > MTTF.
Samo elektronske komponente in varnostne naprave imajo že določene vrednosti MTTFd. Te lahko
uporabimo kot kazalce za nastale napake, ki so neodvisne od obrabe in naprezanja materialov.
V primeru uporabe elektromehanskih ali hidravličnih naprav kot tudi elektromehanskih komponent,
kjer moramo upoštevati obrabo in naprezanje različnih komponent, si pri izračunu pomagamo z
vrednostmi spremenljivke B10d. To je vmesna vrednost, ki jo uporabljamo za izračun vrednosti MTTFd,

kjer upoštevamo pogoje, v katerih je aplikacija: čas trajanja uporabe, povprečen čas zahtevanja
varnostne funkcije itd.
Izračun vrednosti MTTFd:
• B10d nam dostavi proizvajalec komponent (vrednost (čas) obratovalnega cikla, v katerem ima
statistično 10 % vseh testiranih vzorcev napake).
• Srednja vrednost frekvence preklapljanja je odvisna od aplikacije in jo moramo sami določiti: npr. 0,2
Hz, iz česar sledi tcycle = 5s.
• Preračun iz B10d v MTTFd opravimo na naslednji način:
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
𝑛𝑜𝑝 =

𝐵10𝑑
0,1 × 𝑛𝑜𝑝

𝑑𝑜𝑝 × ℎ𝑜𝑝 × 3600 𝑠⁄ℎ
𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

nop = povprečna dolžina obratovalnega cikla v letu
dop = srednja vrednost obratovalnih dni na leto
hop = srednja vrednost obratovalnih ur na dan
tcycle = povprečna vrednost zahteve po varnostni funkciji v sekundah
(npr. 4 x na uro = 1 x 15 min = 900s)
Mehanske komponente
MTTFd = 150 let
Hidravlične komponente
MTTFd = 150 let
Pnevmatske komponente
B10d = 20.000.000
Releji / kontaktorji (z malo obremenitvijo)
B10d = 20.000.000
Releji / kontaktorji (z maksimalno obremenitvijo) B10d = 400.000
Glavni kontaktor (male obremenitve)
B10d = 20.000.000
Glavni kontaktor (maksimalne obremenitve)
B10d = 2.000.000
Naprava za izklop v sili
B10d = 10.000
Kontrolne naprave (pritisni gumb)
B10d = 100.000
Vrednost B10d v skladu s standardom
Opis kvalitete
nizka
srednja
visoka

Vrednostno območje MTTFd
3 leta < MTTFd < 10 let
10 let < MTTFd < 30 let
30 let < MTTFd < 100 let
Statistična vrednost in kvaliteta MTTFd

DC (Diagnostic coverage)
𝐷𝐶 =

∑ 𝜆𝑑𝑑
∑ 𝜆𝑑𝑑 + 𝜆𝑑𝑢

DC je razmerje med vsemi zaznanimi napakami, ki lahko povzročijo nevarno stanje, in vsemi možnimi
napakami ter možnostjo, da efektivno zaznamo in odpravimo napake, ki nastanejo v sistemu. Iz tega
lahko predpostavimo, da lahko pride do napak, kot je prikazano v izračunu za faktor MTTFd.
Upoštevati pa je treba prav tako, da tudi mehanizmi za detekcijo takih napak med obratovanjem,
trajanjem stroja niso enako efektivni in da obstaja možnost, da pride do določenih napak, ki jih ne

zaznamo. Tema »prepoznavanje napak« je danes v zvezi z varnostjo še posebej pomembna in govori
predvsem o tem, kako se izogniti napakam, da ne pride do njihove akumulacije, ki lahko posledično
privede do odpovedi varnostne funkcije.
Pri določitvi faktorja PL moramo upoštevati povprečno vrednost DCavg. Pri tem uporabljamo
utežnostne faktorje MTTFd za vsako preskušeno komponento posebej. Iz tega sledi:
𝐷𝐶1
𝐷𝐶2
𝐷𝐶𝑠
+
+ ⋯+
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑1
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑2
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑛
𝐷𝐶𝑎𝑣𝑔 =
1
1
1
+
+ ⋯+
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑1 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑2
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑𝑛
Pri nepreskušenih komponentah upoštevamo, da je DC = 0. Tudi pri vseh komponentah, ki ne morejo
demonstrirati izločanja napak, upoštevamo DC = 0.
oznaka
Razpon DC
nični
DC < 60 %
nizki
60 % < DC < 90 %
srednji
90 % < DC < 99 %
visoki
99 % < DC
Določitev povprečne DC za celoten sistem
CCF (common cause failure)
Common cause failure management (CCF) so napake različnih elementov nekega sistema, ki jih
povzroči isti dogodek, vendar napake niso vzrok druga drugi.
CCF upoštevamo, če imamo dvokanalne strukture. Take strukture imamo pri varnostni kategoriji 2 in
več. Takrat moramo upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju napak in
njihovih posledic, ki se običajno pojavljajo v takih sistemih.
Posledice takih napak običajno pripeljejo oba varnostna kanala do varnostnokritičnih stanj. Do
varnostnokritičnih stanj lahko pridemo iz različnih razlogov (npr. različni pogoji osvetlitve lahko vplivajo
na preklapljanje stikal (napake) obeh kanalov).
Varnostni ukrepi, ki jih upoštevamo v boju proti takim napakam in imajo različno težo, so lahko:
• izvedemo ločene signalne poti (15 točk),
• uporabljamo raznolike komponente (20 točk),
• zaščitimo sistem proti izpadom / prevelikim pritiskom itd. (15 točk),
• uporabljamo testirane in preskušene komponente (5 točk),
• upoštevamo izobraženost/kompetentnost načrtovalcev (5 točk),
• filtriramo EMC valovanja in naredimo ustrezno zaščito proti motnjam (25 točk),
• preskušamo sistem na spremembe temperature, vibracije, tresljaje itd. (10 točk).
Cilj je doseči vsaj 65 točk.

Razmerje med kategorijo, DC, MTTFd in PL

Standard
SIST EN ISO 13855:2010

Naslov
Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja
delov človeškega telesa

Ta mednarodni standard vzpostavlja postavitev varovalne opreme
glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa. Določa
parametre, osnovane na vrednostih hitrosti približevanja delov
človeškega telesa. Ta mednarodni standard zagotavlja metodologijo
za določevanje minimalne razdalje do nevarnega območja iz območja
detekcije ali od naprav za aktiviranje varovalne opreme. Vrednosti za
hitrosti približevanja (hitrost hoje in gibanje zgornjih okončin) v tem
mednarodnem standardu so časovno preskušene in dokazane s
praktičnimi izkušnjami. Ta mednarodni standard podaja vodila za
tipične pristope. Ostale vrste pristopov, na primer tek, skakanje ali
padanje, se ne obravnavajo v tem mednarodnem standardu.
Varovalne opreme v tem mednarodnem standardu vključujejo:
a) elektro-občutljivo zaščitno opremo [glej IEC 61496 (vsi deli)],
vključno s/Z: - svetlobnimi zavesami in svetlobnimi mrežami (AOPD); - laserskimi optičnimi bralniki
(AOPDDR) in dvodimenzionalnim slikovnim sistemom;
b) zaščitno opremo, občutljivo na pritisk (glej ISO 13856-1, ISO 13856-2 in ISO 13856-3), še posebej
pragove, občutljive na pritisk;
c) dvoročne nadzorne naprave (glej ISO 13851);
d) zaporna varovala brez zapore varovala (glej ISO 14119).
Ta mednarodni standard določa minimalne razdalje iz območja detekcije, navadno, linijsko, točkovno
ali zaporno varovalno dostopno točko do nevarnega območja, za nevarnosti, ki jih povzroči stroj (npr.
zdrobitev, rezanje, potegnitve v stroj). Zaščita pred tveganji zaradi nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi
izmeta trdnih ali tekočih materialov, emisij, sevanja, in elektrike, ni zajeta v tem mednarodnem

standardu. Ta mednarodni standard ne velja za varovalno opremo (npr. viseče dvoročne nadzorne
naprave), ki se lahko premikajo brez uporabe orodij, bližje območju nevarnosti kot je preračunana
minimalna razdalja. Minimalne razdalje, izpeljane iz tega mednarodnega standarda, ne veljajo za
varovalno opremo, uporabljeno za detekcijo prisotnosti oseb znotraj območja, že zaščitenega z
varovalom ali elektro-občutljivo zaščitno opremo.
Standard
SIST EN ISO 13857:2020

Naslov
Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij
z zgornjimi in spodnjimi udi

EN-ISO 13857 določa vrednosti za varnostne razdalje v industrijskih in
neindustrijskih okoljih, da se prepreči doseganje nevarnih con strojev.
Varnostne razdalje so primerne za varnostne (zaščitne) konstrukcije.
Ponuja tudi informacije o razdaljah, ki ovirajo prost dostop spodnjih
okončin (glej Prilogo B). Ta dokument zajema ljudi, stare 14 let ali več.
Poleg tega le za zgornje okončine zagotavlja informacije za otroke,
starejše od 3 let, pri katerih je treba obravnavati doseganje skozi
odprtine. Podatki za preprečevanje dostopa spodnjih okončin
otrokom niso upoštevani. Razdalje veljajo, kadar je mogoče samo z
razdaljo doseči zadostno zmanjšanje tveganja. Ker so varnostne
razdalje odvisne od velikosti, bodo nekateri ljudje z izjemnimi dimenzijami še vedno lahko dosegli
nevarna območja, tudi če bodo izpolnjene zahteve tega dokumenta. Upoštevanje zahtev tega
dokumenta preprečuje dostop do nevarnega območja. Kljub temu uporabniku tega dokumenta
svetujemo, da ne zagotavlja zahtevanega zmanjšanja tveganja za vsako nevarnost (npr. nevarnosti,
povezane z emisijami strojev, kot so ionizirajoče sevanje, viri toplote, hrup, prah). Klavzule, ki zajemajo
spodnje okončine, veljajo samostojno, kadar dostop zgornjih okončin do istega območja nevarnosti v
skladu z oceno tveganja ni predvidljiv. Varnostne razdalje so namenjene zaščiti oseb, ki poskušajo
doseči nevarna območja pod določenimi pogoji.
Standard
SIST EN 61511-1:2017

SIST EN 61511-2:2017
SIST EN 61511-3:2017

Naslov
Funkcijska varnost - Sistemi z varnostnimi instrumenti za sektor procesne
industrije - 1. del: Zahteve za ogrodja, definicije, zahteve za sistem ter strojno
in programsko opremo
Funkcijska varnost - Sistemi z varnostnimi instrumenti za sektor procesne
industrije - 2. del: Smernice za uporabo
Funkcijska varnost - Sistemi z varnostnimi instrumenti za sektor procesne
industrije - 3. del: Smernice za ugotavljanje zahtevanih nivojev celovite
varnosti

Standard IEC 61511-1 določa zahteve za specifikacijo, zasnovo, namestitev, delovanje in vzdrževanje
sistema z varnostnimi instrumenti (SIS), tako da mu je mogoče zaupati, da bo dosegel ali ohranjal varno
stanje postopka. Standard IEC 61511-1 je bil zasnovan kot izvedba procesnega sektorja za standard IEC
61508:2010.
Standard IEC 61511-1:
a) določa zahteve za doseganje funkcionalne varnosti, vendar ne določa, kdo je odgovoren za izvajanje
zahtev (npr. načrtovalci, dobavitelji, lastnik/operativna družba, pogodbenik). Ta odgovornost bo
dodeljena različnim strankam v skladu z načrtovanjem varnosti, načrtovanjem in upravljanjem projekta
ter nacionalnimi predpisi.

b) se uporablja, kadar so naprave, ki izpolnjujejo zahteve skupine standardov IEC 61508, objavljene
leta 2010, ali v standardu IEC 61511-1:2016 [11.5], vgrajene v celoten sistem, ki je namenjen uporabi
v procesnem sektorju. Ne uporablja se za proizvajalce, ki želijo trditi, da so naprave primerne za
uporabo v sistemih z varnostnimi instrumenti za procesni sektor (glej standarda IEC 61508-2:2010 in
IEC 61508-3:2010);
c) določa razmerje med standardoma IEC 61511 in IEC 61508;
d) se uporablja, kadar so aplikacijski programi razviti za sisteme z jezikom z omejeno variabilnostjo ali
pri uporabi naprav s fiksnim programskim jezikom, vendar se ne uporablja za proizvajalce, načrtovalce
sistemov z varnostnimi instrumenti, integratorje in uporabnike, ki razvijajo vdelano programsko
opremo (sistemska programska oprema) ali uporabljajo jezike s polno variabilnostjo (glej standard IEC
61508 -3:2010);
e) se uporablja za širok nabor panog v procesnem sektorju, npr. za kemikalije, nafto in plin, papirno
kašo in papir, zdravila, hrano in pijačo ter nejedrsko proizvajanje energije; Nekatere aplikacije v
procesnem sektorju imajo lahko dodatne zahteve, ki jih je treba izpolniti.
f) opredeljuje razmerje med funkcijami z varnostnimi instrumenti in drugimi funkcijami z instrumenti;
g) omogoča identifikacijo funkcionalnih zahtev in zahtev glede varnostne celovitosti za funkcije z
varnostnimi instrumenti, pri čemer upošteva zmanjšanje tveganja zaradi drugih metod;
h) določa zahteve glede življenjskega cikla za sistemsko arhitekturo in strojno konfiguracijo,
programiranje aplikacij in integracijo sistema;
i) določa zahteve za programiranje aplikacij za uporabnike in integratorje sistemov z varnostnimi
instrumenti;
j) se uporablja, če se funkcionalna varnost doseže z uporabo ene ali več funkcij z varnostnimi
instrumenti za zaščito osebja/splošne javnosti ali varstvo okolja;
k) se lahko uporabi za aplikacije, ki niso povezane z varnostjo, na primer za zaščito sredstev;
l) določa zahteve za implementacijo funkcij z varnostnimi instrumenti kot del celotnih dogovorov za
dosego funkcionalne varnosti;
m) uporablja varnostni življenjski cikel sistemov z varnostnimi instrumenti in opredeljuje seznam
dejavnosti, ki so potrebne za določitev funkcionalnih zahtev in varnostne celovitosti za sisteme z
varnostnimi instrumenti.
Standard IEC 61511-2 določa zahteve za specifikacijo, zasnovo, namestitev, delovanje in vzdrževanje
funkcij z varnostnimi instrumenti in povezanimi sistemi z varnostnimi instrumenti, kot je določeno v
standardu IEC 61511-1.
Dodatek A (informativni) je bil organiziran na način, da vsaka številka točke in podtočke obravnava
ustrezno številko točke in podtočke v standardu IEC 61511-1, s to razliko, da pred njimi stoji »A«.
Dodatek A zdaj vsebuje material, ki je bil prej v besedilu prve izdaje. Te spremembe so potrebne zaradi
skladnosti s pravili IEC, ki prepovedujejo, da bi bil standard v celoti informativen.
Da bi lahko v kar največji meri uporabili te smernice: – si oglejte napotke za razdelke in posamezne
točke (npr. ko iščete napotke za 5.2.6.1.3, upoštevajte napotke v točki 5.2.6); – kadar ni na voljo
napotkov za določeno točko (npr. ni dodatnih napotkov), si oglejte tudi napotke za razdelek, saj so
lahko uporabni).

Primeri, navedeni v dodatkih tega standarda, se navezujejo na posamezne primere uporabe zahtev iz
standarda IEC 61511 v določenem primeru, uporabnik pa se mora prepričati, da so izbrane metode in
tehnike primerne v njegovem primeru.
Standard IEC 61511-3 določa informacije:
– o temeljnih zasnovah glede tveganj in povezavi med tveganjem ter varnostno celovitostjo (glej točko
A.4);
– o določitvi sprejemljivega tveganja (glej dodatek K);
– o številnih različnih metodah, ki omogočajo določitev stopnje varnostne celovitosti (SIL) za funkcije z
varnostnimi instrumenti (SIF) (glej dodatke od B do K);
– o vplivu več varnostnih sistemov na izračune, ki določajo zmožnost doseganja želenega zmanjšanja
tveganja (glej dodatek J).
Standard IEC 61511-3:
a) se uporablja, če se funkcionalna varnost doseže z uporabo ene ali več funkcij z varnostnimi
instrumenti za zaščito osebja/splošne javnosti ali varstvo okolja;
b) se lahko uporabi za aplikacije, ki niso povezane z varnostjo, npr. za zaščito sredstev;
c) opisuje tipične metode ocenjevanja nevarnosti in tveganja, ki se lahko izvedejo za opredelitev
varnostnih funkcionalnih zahtev in stopnjo varnostne celovitosti vsake funkcije z varnostnimi
instrumenti;
d) opisuje tehnike/ukrepe, ki so na voljo za določanje zahtevane stopnje varnostne celovitosti;
e) podaja okvir za določanje stopnje varnostne celovitosti, a ne določa stopnje varnostne celovitosti,
ki je potrebna za določeno aplikacijo;
f) ne podaja primerov za določanje zahtev za druge metode za zmanjšanje tveganja.
Primeri, navedeni v dodatkih tega standarda, se navezujejo na posamezne primere uporabe zahtev iz
standarda IEC 61511 v določenem primeru, uporabnik pa se mora prepričati, da so izbrane metode in
tehnike primerne v njegovem primeru. Dodatki B–K opisujejo kvantitativne in kvalitativne pristope in
so poenostavljeni zaradi prikaza osnovnih načel. Ti dodatki so vključeni za prikaz splošnih načel več
metod, vendar ne zagotavljajo dokončnega pristopa.
Metode za določanje stopnje varnostne celovitosti, zajete v 3. delu, morda niso primerne za vse načine
uporabe. Še zlasti določene tehnike ali dodatni dejavniki, ki niso opisani, so mogoče potrebni za način
z visokimi zahtevami ali neprekinjen način delovanja. Metode, kot so opisane tukaj, lahko privedejo do
nekonzervativnih rezultatov, če so uporabljene prek osnovnih omejitev in ko dejavniki, kot so običajni
vzroki, toleriranje napak, holistični vidiki uporabe, pomanjkanje izkušenj z uporabljeno metodo,
neodvisnost zaščitnih plasti itd. niso zadostno obravnavani. Glej dodatek J. Slika 2 podaja pregled
tipičnih varnostnih plasti in sredstev za zmanjšanje tveganj.
Standard
SIST EN 62061:2005

Naslov
Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih,
elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov

Ta mednarodni standard določa zahteve in priporočila za izdelavo, vgradnjo in ovrednotenje na varnost
vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (SRECS) za stroje

(glej opombi 1 in 2). Uporablja se za krmilne sisteme, ki se samostojno ali v kombinaciji uporabljajo za
izvajanje na varnost vezanih krmilnih funkcij na strojih, ki jih med delom ni mogoče prenašati v roki,
vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj na usklajen način.
Standard je namenjen načrtovalcem električnih krmilnih sistemov strojev in manj kompleksnih krmilnih
sistemov v strojništvu, ki vsebujejo tudi z varnostjo povezane krmilne funkcije. Za bolj kompleksne
proizvodne sisteme se uporablja standard SIST EN 61508-1, ki je tudi pomembna referenca za nekatere
vsebine standarda EN 62061. Standard je pospešil revizijo standarda o električni opremi strojev SIST
EN 60204-1 in zamenjavo SIST EN 954-1 s standardom SIST EN ISO 13849-1, ki namesto varnostnih
kategorij vpeljuje kvantitativno določene nivoje zmogljivosti (PL).
Najpomembnejše vsebine standarda so naslednje:
• podaja potrebne vodstvene in tehnične aktivnosti, ki jih morajo izvajati proizvajalci varnostnih naprav
in krmilnih sistemov, da lahko dosežejo zahtevano funkcijsko varnost svojih proizvodov,
• skladno z zahtevami standarda SIST EN 12100 določa postopke ocene tveganja, ki vodijo do
sistematične izbire ustreznih nivojev integritete varnostnega sistema (SIL), s čimer se ustrezno zmanjša
ali odpravi tveganje,
• določa postopke za kontrolo in preizkušanje krmilnih sistemov, da se zagotovi zahtevane in
načrtovane varnostne nivoje, ki morajo biti zagotovljeni tudi po spremembah in modifikacijah,
• določa zahteve v zvezi z dokumentacijo, ki mora biti predana skupaj s strojem

Določanje SIL (safety integrity level) raven integritete varnostnega sistema po SIST EN 62061

posledica
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Resnost poškodbe ali zdravstvene okvare
Pogostost in trajanje izpostavljenosti v nevarnem območju
Verjetnost nastanka nevarnosti
Možnost izognitve nevarnosti

Primerjava PL – SIL – varnostna kategorija
EN ISO 13849-1
PL raven uspešnosti za
realizacijo funkcije
varovanja

Verjetnost nastanka
nevarne odpovedi na
uro PFHd

EN 62061
SIL raven integritete
varnostnega sistema

SIST EN 954-1
Varnostna
kategorija

a
b
c
d
e

≥ 10-5 do < 10-4
≥ 3 x 10-6 do < 10-5
≥ 10-6 do < 3 x 10-6
≥ 10-7 do < 10-6
≥ 10-8 do < 10-7

Ni posebnih zahtev
1
1
2
3

Kategorija B
Kategorija 1
Kategorija 2
Kategorija 3
Kategorija 4

Standard
SIST EN 60204-1:2018

Naslov
Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve

Standard IEC 60204 se uporablja za električno, elektronsko ter programirljivo elektronsko opremo in
sisteme za stroje, ki niso ročno prenosljivi med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj in
usklajeno.
Ta standard IEC 60204 je standard uporabe in ni
namenjen omejevanju ali onemogočanju tehnološkega
napredka.
V tem delu standarda IEC 60204 izraz »električni«
zajema električne, elektronske in programirljive
elektronske zadeve (tj. »električna oprema« pomeni
električno, elektronsko in programirljivo elektronsko
opremo).
V okviru tega dela standarda IEC 60204 izraz »oseba« zajema vse posameznike in tiste osebe, ki so
dodeljene za uporabo ter vzdrževanje te opreme in ki jim je to naročil uporabnik ali njegov zastopnik.
Oprema, ki je zajeta v tem delu standarda IEC 60204, se začne na točki povezave z napajanjem
električne opreme stroja (glej točko 5.1).
Zahteve za električne inštalacije so podane v skupini standardov IEC 60364. Ta del standarda IEC 60204
se uporablja za električno opremo ali dele električne opreme, ki delujejo pri nazivni napajalni napetosti
največ 1000 V za izmenični tok (AC) in največ 1500 V za enosmerni tok (DC), pri čemer nazivna
napajalna frekvenca ne presega 200 Hz.
Informacije o električni opremi ali delih električne opreme, ki delujejo pri višji nazivni napajalni
napetosti, je mogoče najti v standardu IEC 60204-11. Ta del standarda IEC 60204 ne zajema vseh zahtev
(na primer varovanja, spajanja ali nadzora), ki so potrebne ali zahtevane zaradi drugih standardov ali
predpisov za zaščito oseb pred nevarnostmi, ki niso pogojene z virom električne energije. Vsaka vrsta
stroja vključuje edinstvene zahteve, ki jih je treba izpolniti za zagotovitev ustrezne varnosti. Ta del
standarda IEC 60204 vključuje zlasti (vendar ni omejen na) električno opremo strojev, kot je
opredeljeno v točki 3.1.40.
Dodatek C navaja primere strojev, katerih električno opremo je mogoče zajeti s tem delom standarda
IEC 60204. Ta del standarda IEC 60204 ne določa dodatnih in posebnih zahtev, ki lahko veljajo za
električno opremo strojev, ki na primer:

– so namenjeni uporabi na prostem (tj. zunaj zgradb ali drugih zaščitnih struktur);
– uporabljajo, obdelujejo ali proizvajajo potencialno eksplozivni material (na primer barvo ali
žagovino);
– so namenjeni uporabi v potencialno eksplozivnih in/ali vnetljivih atmosferah;
– predstavljajo posebna tveganja pri proizvodnji ali uporabi nekaterih materialov;
– so namenjeni uporabi v rudnikih;
– so šivalni stroji, enote in sistemi (ki so zajeti v standardu IEC 60204-31);
– so dvižni stroji (ki so zajeti v standardu IEC 60204-32);
– so polprevodniška proizvodna oprema (ki je zajeta v standardu IEC 60204-33).
Tokokrogi, pri katerih se električna energija neposredno uporablja kot delovno orodje, so izključeni iz
tega dela standarda IEC 60204.
Skladnost stroja s standardom pomeni izpolnitev bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev pravilnika
oziroma strojne direktive, ki se nanašajo na električno opremo. Z upoštevanjem standarda so
izpolnjene tudi zahteve nizkonapetostne direktive oziroma Pravilnika o električni opremi, ki je
namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.
Standard
SIST IEC 60364-4-41:2006

Naslov
Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita
pred električnim udarom

Določa bistvene zahteve glede zaščite pred električnim udarom, vključno z
osnovno zaščito (zaščita pred neposrednim stikom) in zaščito pred napakami
(zaščita pred posrednim stikom) oseb in živine. Ukvarja se tudi z uporabo in
usklajevanjem teh zahtev glede na zunanje vplive.
V nekaterih primerih so podane tudi zahteve za uporabo dodatne zaščite. Ima
status publikacije o varnosti v skladu s smernicami IEC 104.

Standard
SIST EN 61508-1 do 7:2011

Naslov
Funkcijska varnost električnih/elektronskih/elektronsko programirljivih
varnostnih sistemov

Standard EN 61508 zajema vidike, ki se morajo upoštevati, ko se za izvajanje varnostnih funkcij
uporabljajo električni/elektronski/programirljivi elektronski(E/E/PE)
sistemi. Glavni cilj tega standarda je tehničnim odborom,
odgovornim za proizvod ali aplikacijski sektor, omogočiti razvoj
mednarodnih standardov za proizvode in aplikacijske sektorje. To
omogoča, da se v celoti upoštevajo vsi pomembni dejavniki,
povezani s proizvodom ali aplikacijo, in se tako zadovoljijo specifične
potrebe uporabnikov proizvodov in aplikacijskega sektorja. Drug cilj
tega standarda je omogočiti razvoj varnostnih sistemov E/E/PE, za
katere mednarodni standardi za proizvode ali aplikacijske sektorje
ne obstajajo.

Standard EN 61508-1 še zlasti
a) velja za varnostne sisteme, pri katerih eden ali več od takih sistemov vključuje
električne/elektronske/elektronsko programirljive elemente. V okviru nezapletenih varnostnih
sistemov E/E/EP obstajajo nekatere zahteve, opredeljene v tem standardu, lahko nepotrebne, in
mogoče je izvzetje od izpolnjevanja takih zahtev (glej točko 4.2 in opredelitev nezapletenih varnostnih
sistemov E/E/PE v točki 3.4.3 IEC 61508-4). Čeprav oseba lahko tvori del varnostnega sistema (glej
točko 3.4.1 IEC 61508-4), zahtev za človeške dejavnike, povezane s projektiranjem varnostnih sistemov
E/E/PE, ta standard ne obravnava podrobno.
b) je narejen generično in velja za vse E/E/PE-varnostne sisteme, ne glede na aplikacijo;
c) zajema doseganje sprejemljivega tveganja z uporabo varnostnih sistemov E/E/PE, vendar ne zajema
nevarnosti, ki izhajajo iz same opreme E/E/PE (na primer elektrošoka);
d) velja za vse vrste varnostnih sistemov E/E/PE, vključno z zaščitnimi in nadzornimi sistemi;
e) ne zajema sistemov E/E/PE, pri katerih – en sam sistem E/E/PE samostojno dosega sprejemljivo
tveganje in – zahtevana varnostna celovitost varnostnih funkcij enojnega sistema E/E/PE je nižja od
varnostne celovitosti, opredeljene za varnostno celovitost stopnje 1 (najnižje stopnje varnostne
celovitosti v tem standardu).
f) v glavnem obravnava varnostne sisteme E/E/PE, pri katerih bi okvara lahko vplivala na varnost oseb
in/ali okolja, vendar pa se priznava, da bi imele posledice okvare lahko resne ekonomske posledice in
v takih primerih standard lahko določil sistem E/E/PE, ki se uporabi za zaščito opreme ali proizvoda;
g) obravnava varnostne sisteme E/E/PE in druge ukrepe za zmanjševanje tveganja, da se specifikacije
varnostnih zahtev za varnostne sisteme E/E/PE lahko določijo sistematično, kar izhaja iz tveganja;
h) kot tehnični okvir za sistematično obravnavo aktivnosti, potrebnih za zagotavljanje funkcijske
varnosti varnostnih sistemov E/E/PE, uporablja celovit model varnostnega cikla. Čeprav celovit model
varnostnega cikla obravnava predvsem varnostne sisteme E/E/PE, lahko zagotavlja tudi tehnični okvir
za obravnavo vseh varnostnih sistemov, ne glede na njihovo tehnologijo (na primer mehanskih,
hidravličnih ali pnevmatskih).
i) ne določa stopenj varnostne celovitosti, potrebnih za sektorske aplikacije (ki morajo temeljiti na
podrobnih informacijah in poznavanju sektorske aplikacije). Tehnični odbori, odgovorni za določen
aplikacijski sektor, po potrebi opredelijo stopnje varnostne celovitosti v standardih za aplikacijski
sektor;
j) zagotavlja splošne zahteve za varnostne sisteme E/E/PE, za katere ne obstaja mednarodni standard
za proizvod ali aplikacijski sektor;
k) zahteva, da se med analizo nevarnosti in tveganja obravnavajo zlonamerna in nepooblaščena
dejanja. Obseg analize vključuje vse pomembne faze varnostnega cikla;
Standard EN 61508-2
a) je namenjen uporabi šele po temeljitem razumevanju IEC 61508-1, ki zagotavlja celovit okvir;
b) velja za vse varnostne sisteme, kot jih opredeljuje IEC 61508-1, ki vsebujejo vsaj en električni,
elektronski ali programirljiv elektronski element;
d) velja za vse elemente v varnostnem sistemu E/E/PE (vključno s senzorji, aktuatorji in uporabniškim
vmesnikom);

d) določa, kako izboljšati specifikacijo za varnostne zahteve sistema E/E/PE, razvito v skladu z IEC
61508-1 (vključno s specifikacijo za zahteve varnostnih funkcij sistema E/E/PE in specifikacijo za
zahteve varnostne celovitosti sistema E/E/PE), v okviru specifikacije za zahteve projektiranja sistema
E/E/PE;
e) določa zahteve za aktivnosti, potrebne med projektiranjem in proizvodnjo varnostnih sistemov
E/E/PE (tj. vzpostavlja model varnostnega cikla za sistem E/E/PE), razen programske opreme, ki jo
obravnava IEC 61508-3. te zahteve vključujejo uporabo tehnik in ukrepov, razvrščenih glede na stopnjo
varnostne celovitosti za preprečevanje in nadzor napak in okvar;
f) določa potrebne informacije za izvedbo namestitve, začetka obratovanja in končne varnostne
validacije varnostnih sistemov E/E/PE;
g) ne velja za obratovalno in vzdrževalno fazo varnostnih sistemov E/E/PE – to obravnava IEC 61508-1
– vendar pa IEC 61508-2 zagotavlja zahteve za pripravo informacij in postopkov, ki jih potrebuje
uporabnik za obratovanje in vzdrževanje varnostnih sistemov E/E/PE;
h) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija, ki kakor koli spreminja varnostne sisteme
E/E/PE;.
Standar EN 61508-3
a) je namenjen uporabi šele po temeljitem razumevanju IEC 61508-1 in IEC 61508-2;
b) velja za vso programsko opremo, ki je sestavni del varnostnega sistema ali ki se uporablja za razvoj
varnostnega sistema v okviru IEC 61508-1 in IEC 61508-2. Taka programska oprema se imenuje
varnostna programska oprema (vključuje operacijske sisteme, sistemsko programsko opremo,
programsko opremo v komunikacijskih omrežjih, vmesniške funkcije človek-računalnik ter sistemske
programe in uporabniško programsko opremo);
c) zagotavlja posebne zahteve, ki veljajo za podporna orodja, ki se uporabljajo za razvoj in konfiguracijo
varnostnega sistema v okviru IEC 61508-1 in IEC 61508-2;
d) zahteva, da se opredelijo programske varnostne funkcije in sistemska zmogljivost programske
opreme;
e) vzpostavlja zahteve za faze in aktivnosti varnostnega cikla, ki se uporabijo med projektiranjem in
razvojem varnostne programske opreme (model varnostnega cikla programske opreme). Te zahteve
vključujejo uporabo tehnik in ukrepov, razvrščenih glede na zahtevano sistemsko zmogljivost, ki so
namenjeni preprečevanju in nadzoru napak in okvar programske opreme;
f) zagotavlja zahteve za informacije v zvezi z vidiki programske opreme za validacijo varnosti sistema,
namenjene organizaciji, ki izvaja integracijo sistemov E/E/PE;
g) zagotavlja zahteve za pripravo informacij in postopkov v zvezi s programsko opremo, ki jo potrebuje
uporabnik za upravljanje in vzdrževanje varnostnih sistemov E/E/PE;
h) zagotavlja zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija, ki izvaja spremembe varnostnih sistemov;
i) v povezavi z IEC 61508-1 in IEC 61508-2 zagotavlja zahteve za podporna orodja, kot so orodja za
razvoj in projektiranje, jezikovni prevajalniki, orodja za preskušanje ter iskanje in odpravljanje napak,
orodja za upravljanje konfiguracije;

Standard EN 61508-4
vsebuje definicije in razlago izrazov, ki se uporabljajo v delih od 1 do 7 serije standardov IEC 61508.
Definicije so razporejene pod splošnimi naslovi, tako da se povezani izrazi lahko razumejo v
kontekstudrug drugega. Opozoriti pa je treba, da naslovi definicijam ne dodajajo pomena.
Standard EN 61508-5 podaja informacije o
– osnovnih konceptih tveganja in odnosu med tveganjem in celovito varnostjo (glej dodatek A);
– številnih metodah, ki omogočajo ugotavljanje ravni celovite varnosti za varnostne sisteme E/E/PE
(glej dodatke C, D, E, F in G). Izbrana metoda je odvisna od obravnavanega aplikacijskega sektorja in
okoliščin.
Standard EN 61508-6 vsebuje informacije in smernice o IEC 61508-2 in IEC 61508-3.
– dodatek A podaja kratek pregled zahtev IEC 61508-2 in IEC 61508-3 ter določa funkcijske stopnje pri
njihovi uporabi;
– dodatek B podaja vzorčno tehniko za izračun verjetnosti okvare strojne opreme in se mora brati v
povezavi s 7.4.3 in dodatkom C IEC 61508-2 in dodatkom D;
– dodatek C podaja zgled za izračun diagnostične pokritosti in se mora brati v povezavi z dodatkom C
IEC 61508-2;
– dodatek D podaja metodologijo za kvantifikacijo učinka pogostih vzrokov okvar, povezanih s strojno
opremo, na verjetnost okvare;
– dodatek E podaja zgled za uporabo preglednic celovite varnosti programske opreme, ki jih določa
dodatek A

Splošni okvir standardov serije EN 61508

Splošni življenjski cikel varnosti v skladu z EN 61508-1

Podrobni in produktni standardi
Standard
SIST EN ISO 14119:2014
ISO/TR 24119

Naslov
Varnost strojev - Zaporne naprave, povezane z varovali - Načela za
načrtovanje in izbiro
Varnost strojev - Vrednotenje prikrivanja napak v povezavi z zapornimi
napravami z brezpotencialnimi kontakti

Prejšnji standardi EN 1088 in ISO 14119 so bili kombinirani z
objavo EN ISO 14119: 2013. Standard obravnava varovala, to
so vrata, pokrovi ali lopute, poleg tega pa tudi senzorsko
tehnologijo, ki zazna položaj takšnih naprav. Standard zajema
tudi varovalne naprave za zaklepanje.
Namen standarda je tudi natančno določiti zahteve za
izboljšanje določb za zmanjšanje sposobnosti upravljavca
stroja, da premaga varnostno opremo. Preiskave kažejo, da
operaterji pogosto skušajo premagati varnostno funkcijo
varovala, ki preprečuje blokado. Zmožnost premagovanja
varnostne
opreme
lahko
pripišemo
predvsem
pomanjkljivostim v zasnovi stroja. ISO / TR 24119 je objavljen
hkrati z EN ISO 14119. ISO / TR 24119 obravnava samo eno
temo: ocenjevanje medsebojno povezanih varnostnih stikal.
Kontekst je ponavljajoče se kopičenje napak v povezavi s
tovrstnimi aplikacijami, kar lahko privede do izgube varnostne funkcije.
Standard
SIST EN 62046:2018

Naslov
Varnost strojev - Uporaba zaščitne opreme za odkrivanje prisotnosti oseb

Ta mednarodni standard določa zahteve za izbiro, postavitev, konfiguracijo in usposabljanje za zagon
zaščitne opreme za zaznavanje začasne ali neprekinjene prisotnosti oseb z namenom zaščite teh oseb
pred nevarnimi deli strojev v industrijski uporabi. Ta standard obravnava uporabo električno občutljive
varovalne opreme (ESPE) iz standarda IEC 61496 (vsi deli) ter preprog in podov, občutljivih na tlak, iz
standarda ISO 13856-1. Upošteva lastnosti strojev, varovalne opreme, okolja in človeške komunikacije
oseb, starejših od 14 let. Ta dokument vključuje informativne dodatke, ki podajajo navodila o uporabi
zaščitne opreme za zaznavanje prisotnosti oseb. Ti dodatki vsebujejo primere, na podlagi katerih so
predstavljena načela tega standarda. Namen teh primerov ni podati edino rešitev za določeno uporabo
ter omejevati inovativnost ali tehnološki napredek. Primeri predstavljajo le rešitve, ki prikazujejo
določene koncepte vgradnje zaščitne opreme, in so bili poenostavljeni za boljše razumevanje, zato so
morda nepopolni.

Standard
SIST EN 61496-1 in 2:2014

Naslov
Varnost strojev - Električno občutljiva zaščitna oprema

Standard IEC 61496 navaja zahteve za načrtovanje,
sestavo in preskušanje električno občutljive zaščitne
opreme (ESPE), posebej zasnovane za zaznavanje oseb
kot del varnostnega sistema, ki za zaznavanje uporablja
optoelektronske zaščitne naprave (AOPD). Posebna
pozornost je namenjena lastnostim, ki omogočajo
ustrezno opravljanje varnostnih nalog. Električno
občutljiva zaščitna oprema lahko vključuje izbirne
funkcije, povezane z varnostjo, zahteve za katere so
podane v dodatku A standarda IEC 61946-1. Standard
IEC 61496-2 ne navaja dimenzij ali oblike zaznavnega
območja in njegove dispozicije v povezavi z nevarnimi deli za katero koli aplikacijo, niti ne opredeljuje,
kaj je nevarno stanje za kateri koli stroj. Omejuje se na delovanje električno občutljive zaščitne opreme
in njene povezave s strojem. Iz tega dela so izključene optoelektronske zaščitne naprave, ki uporabljajo
sevanje pri valovnih dolžinah zunaj območja 400 nm do 1500 nm. Standard IEC 61496-2 se lahko
uporablja tudi za primere rabe opreme, pri kateri cilj ni zaščita oseb, kot je varnost strojev ali izdelkov
pred mehanskimi poškodbami. V teh primerih so morda potrebne dodatne zahteve, npr. ko imajo
materiali, ki jih morajo funkcije za zaznavanje prepoznati, drugačne lastnosti kot osebe. Ta del
standarda IEC 61496 ne obravnava zahtev glede oddajanja motenj v zvezi z elektromagnetno
združljivostjo.
Naslov
Standard
SIST EN 61800-5-2:2017

Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-2. del: Varnostne zahteve
- Funkcijske

Ta del standarda IEC 61800, ki je standard za izdelek,
določa zahteve in podaja priporočila za načrtovanje,
izdelavo, vgradnjo in potrjevanje z varnostjo povezanih
električnih pogonskih sistemov (PDS(SR)) v smislu njihovih
funkcionalnih varnostnih napotkov. Uporablja se za
električne pogonske sisteme z nastavljivo hitrostjo, ki so
zajeti v drugih delih skupine standardov IEC 61800, kot je
podano v standardu IEC 61800-2. Izraz »vgradnja« se
nanaša na z varnostjo povezane električne pogonske
sisteme in ne na njihovo vključitev v z varnostjo povezano
aplikacijo.
Drugi deli standarda IEC 61800 zajemajo specifikacije, elektromagnetno združljivost, električno varnost
itd.
Ta mednarodni standard se uporablja, če je navedena funkcionalna varnost z varnostjo povezanega
električnega pogonskega sistema in če ta deluje predvsem na način z visokimi zahtevami ali
neprekinjen način (glej točko 3.15). Čeprav lahko z varnostjo povezani električni pogonski sistem deluje
na način z nizkimi zahtevami, se ta standard osredotoča na način z visokimi zahtevami in neprekinjen
način. Varnostne podfunkcije, ki so vpeljane za način z visokimi zahtevami ali neprekinjeni način, je
mogoče uporabiti tudi v načinu z nizkimi zahtevami. Zahteve za način z nizkimi zahtevami so podane v

skupini standardov IEC 61508. Nekaj navodil o ocenitvi povprečne vrednosti verjetnosti nevarnih okvar
na zahtevo (PFDavg) je podanih v dodatku F.
Standard IEC 61800-5-2 podaja z varnostjo povezane napotke o z varnostjo povezanih električnih
pogonskih sistemih v smislu okvira standarda IEC 61508 in uvaja zahteve za z varnostjo povezane
električne pogonske sisteme kot podsisteme z varnostjo povezanega sistema. Namenjen je za lažjo
realizacijo električnih/elektronskih/programabilnih elektronskih (E/E/PE) delov z varnostjo
povezanega električnega pogonskega sistema v povezavi z varnostno zmogljivostjo varnostnih
podfunkcij z varnostjo povezanega električnega pogonskega sistema. Proizvajalci in dobavitelji z
varnostjo povezanih električnih pogonskih sistemov bodo z uporabo normativnih zahtev tega dela
standarda IEC 61800 uporabnikom (integrator sistema, proizvajalec originalne opreme) navedli
varnostno zmogljivost svoje opreme. To bo poenostavilo vključitev z varnostjo povezanega
električnega pogonskega sistema v z varnostjo povezani nadzorni sistem z uporabo načel iz standarda
IEC 61508 in po možnosti njegovih uvajanj za ustrezen sektor (npr. standard IEC 61511, IEC 61513, IEC
62061 ali ISO 13849).
Z uporabo zahtev iz tega dela skupine standardov IEC 61800 se izpolnijo ustrezne zahteve standarda
IEC 61508, ki so potrebne za z varnostjo povezan električni pogonski sistem.
Standard IEC 61800-5-2 ne določa zahtev za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analizo nevarnosti in tveganja za določeno uporabo;
prepoznavanje varnostnih podfunkcij za to uporabo;
začetno dodelitev stopenj varnostne celovitosti (SIL) tem varnostnim podfunkcijam;
pogonsko opremo, razen za priprave vmesnika;
sekundarne nevarnosti (npr. zaradi okvare pri postopku proizvodnje);
električne, toplotne in energijske varnostne napotke, ki so zajeti v standardu IEC 61800-5-1;
postopek proizvodnje z varnostjo povezanega električnega pogonskega sistema;
veljavnost signalov in ukazov za z varnostjo povezan električni pogonski sistem;
varnostne vidike (npr. kibernetska varnost ali varnost dostopa do z varnostjo povezanega
električnega pogonskega sistema).

Standard
SIST EN ISO 13854:2020

Naslov
Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih
človeškega telesa

Ta evropski standard določa najmanjše razmike, ki se navezujejo na dele
človeškega telesa, in se uporablja, kadar se lahko na ta način doseže
ustrezna varnost. Njegov cilj je uporabnik (npr. izdelovalcem standardov,
oblikovalcem strojev) omogočiti, da se izogne nevarnosti območij, v katerih
lahko pride do zmečkanin. Ta evropski standard se uporablja samo za
nevarnosti zmečkanin in se ne uporablja za morebitne druge nevarnosti,
npr. udarce, rezanje in vlečenje v stroje.

Naslov
Standard
SIST EN ISO 13851:2019

Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Načela za načrtovanje in izbiro

Ta evropski standard določa varnostne zahteve za dvoročne krmilne naprave
in odvisnost izhodnega signala od vhodnih signalov ter opisuje glavne
značilnosti dvoročnih krmilnih naprav za zagotavljanje varnosti in določa
kombinacije funkcijskih značilnosti za tri tipe. Ne uporablja se za naprave, ki
se uporabljajo kot vklopne, zadrževalne ali posebne krmilne naprave. Ta
evropski standard podaja zahteve in smernice za načrtovanje in izbiro (na
podlagi ocene tveganja) dvoročnih krmilnih naprav, vključno z njihovo oceno
ter preprečevanjem odklopa in okvar. Prav tako podaja zahteve in smernice
za dvoročne krmilne naprave, ki vsebujejo programirljive elektronske sisteme. Uporablja se za vse
dvoročne krmilne naprave ne glede na uporabljeno energijo, vključno z dvoročnimi krmilnimi
napravami, ki so ali niso sestavni del stroja, in dvoročnimi krmilnimi napravami, ki so sestavljene iz
enega ali več ločenih elementov.
Standard
SIST EN ISO 14120:2016

Naslov
Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje
nepomičnih in pomičnih varoval

Ta dokument določa splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje varoval, namenjenih predvsem
zaščiti oseb pred mehanskimi tveganji. Ta standard velja predvsem za stroje, ki so bili izdelani po
datumu objave tega standarda. Izpostavljena je uporaba varoval za zmanjšanje izpostavljenosti
nemehanskim tveganjem. Zahteve veljajo za uporabo nepomičnih in pomičnih varoval. Standard ne
zajema delov varoval, ki sprožijo zaporne naprave. Te so zajete v standardu EN 1088 (ISO 14119). Ta
dokument ne podaja zahtev za posebne sisteme, ki se nanašajo zlasti na mobilnost in zmožnost
dviganja bremen, kot so zaščitne strukture proti prevrnitvi (ROPS) in zaščitne strukture proti padajočim
objektom (FOPS).

Naslov
Standard
SIST EN ISO 14118:2018

Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega zagona

Ta evropski standard določa projektirana sredstva, ki so predvidena za
preprečevanje nepričakovanega zagona stroja zaradi omogočanja varnih
intervencij ljudi na nevarnih območjih. Uporablja se za nepričakovane zagone
na podlagi vseh vrst virov energije, tj. napajanja, npr. električne, hidravlične,
pnevmatske, shranjene energije zaradi npr. gravitacije, stisnjenih vzmeti in
zunanjih vplivov, npr. vetra.

Standard
SIST EN 12453:2017

Naslov
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Varnost pri uporabi
pogonskega mehanizma - Zahteve in preskusne metode

Standard določa zahteve in preskusne metode za varnost pri uporabi vseh vrst vrat in zapornic s
pogonskim mehanizmom, vključno z njihovimi komponentami, ki so namenjene za namestitev v
območjih, kjer so na dosegu ljudem, in katerih glavni predvideni namen uporabe je omogočanje
varnega dostopa za blago in vozila v spremstvu ali upravljanju oseb v industrijskih, poslovnih ter
stanovanjskih objektih. Standard zajema tudi navpično premikajoča se vrata s pogonskim
mehanizmom v maloprodajnih prostorih, ki so namenjena predvsem za dostop ljudi, in ne vozil ali
blaga. Ta mednarodni standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke v zvezi z
uporabo vrat in zapornic s pogonskim mehanizmom, kot so opredeljeni v dodatku C.
Standard se ne uporablja za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodne zapornice in zapornice v dokih;
vrata v dvigalih;
vrata na vozilih;
oklepna vrata;
vrata, namenjena predvsem za zadrževanje živali;
gledališke zavese iz tekstila;
vodoravno premikajoča se vrata s pogonskim mehanizmom, namenjena predvsem za pešce;
vrata na območjih izven dosega ljudi (npr. ograje portalnih žerjavov);
železniške zapornice;
zapornice, ki se uporabljajo samo za vozila (npr. zapornice na avtocesti in javnih parkiriščih).

Zahteve za posebne značilnosti (kot so požarna odpornost, odpornost na eksplozijo, akustika, uporaba
pri izhodu v sili, protivlomna odpornost ali toplotna izolacija itd.), ki jih morajo nekatera vrata
izpolnjevati, niso navedena v tem dokumentu. Če so specifikacije drugega standarda glede posameznih
značilnosti teh vrat v nasprotju z zahtevami tega evropskega standarda, ima ta standard prednost.
Standard
SIST EN 60947-5-1:2018

Naslov
Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5-1. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi - Elektromehanske krmilne naprave

Standard IEC 60947-5-1 se uporablja za krmilne
naprave in stikalne elemente za krmiljenje,
signalizacijo, spajanje itd. stikalnih in krmilnih naprav.
Uporablja se za krmilne naprave z nazivno napetostjo,
ki ne presega 1000 V pri izmeničnem toku (pri
frekvenci, ki ne presega 1000 Hz) ali 600 V pri
enosmernem toku. Za delovne napetosti pod 100 V
pri izmeničnem ali enosmernem toku glej 4.3.2.2.
Ta standard se uporablja za posebne vrste krmilnih naprav:
•
•

ročna krmilna stikala, na primer tipke, vrtljiva stikala, nožna stikala itd.;
elektromagnetna krmilna stikala, zakasnitvena ali takojšnja, na primer kontaktorski releji;

•
•
•

avtomatična krmilna stikala, na primer tlačna stikala, temperaturno občutljiva stikala
(termostati), programatorji itd.;
položajna stikala, na primer krmilna stikala, ki se upravljajo z delom stroja ali mehanizmom;
povezana oprema za tokokroge, na primer indikatorske luči itd.

Krmilna naprava vključuje krmilna stikala in povezane naprave. Krmilna stikala vključujejo stikalne
elemente in sistem za aktivacijo. Stikalni element je lahko kontaktni ali polprevodniški element.
Uporablja se tudi za posebne vrste stikalnih elementov, ki so povezani z drugimi napravami (njihove
glavne tokokroge zajemajo drugi standardi), kot so:
•
•
•
•

pomožni kontakti stikalne naprave (npr. kontaktor, odklopnik itd.), ki niso namenjeni izključno
za uporabo s tuljavo te naprave;
kontakti za spajanje ogradnih vrat;
kontakti tokokrogov vrtljivih stikal;
kontakti tokokrogov preobremenitvenih relejev.

Kontaktorski releji so v skladu tudi z zahtevami in preskusi standarda IEC 60947-4-1, razen kategorije
uporabe, ki je v skladu s tem standardom. Ta standard ne vključuje relejev, ki so zajeti v skupini
standardov IEC 60255 ali IEC 61810, in samodejnih električnih krmilnih naprav za gospodinjske in
podobne namene. Barvne zahteve za indikatorske luči, tipke itd. so navedene v standardu IEC 60073
in tudi v standardu CIE S 0004/E-2001 Komisije za razsvetljavo (CIE).
Standard
SIST EN 60947-5-2:2020

Naslov
Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5-2. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi - Približevalna stikala

Standard IEC 60947-5-2 se uporablja za induktivna in kapacitativna približevalna stikala, ki zaznavajo
kovinske in/ali nekovinske predmete, ultrazvočna približevalna stikala, ki zaznavajo predmete, ki
odbijajo zvok, fotoelektrična približevalna stikala, ki zaznavajo predmete, in nemehanska magnetna
približevalna stikala, ki zaznavajo predmete z magnetnim poljem. Navedena približevalna stikala so
samostojna, imajo polprevodniške stikalne elemente in so namenjena za priključitev v omrežja, katerih
naznačena napetost ne presega 250 V 50 Hz/60 Hz izmenične napetosti ali 300 V enosmerne napetosti.
Ta standard ne zajema približevalnih stikal z analognimi izhodi. Cilj tega standarda je za približevalna
stikala navesti:
•
•
•
•
•
•
•

opredelitve;
razvrstitev;
lastnosti;
informacije o proizvodu;
običajne servisne in montažne pogoje ter pogoje za prevoz;
konstrukcijske zahteve in zahteve glede zmogljivosti;
preskuse za preverjanje naznačenih lastnosti.

Standard
SIST EN 60947-5-3:2014

Naslov
Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5-3. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi - Zahteve za približevalne naprave z določenim obnašanjem
ob okvarnih razmerah (PDDB)

Ta del skupine standardov IEC 60947 zagotavlja dodatne zahteve poleg zahtev iz standarda IEC 609475-2. Obravnava vidike v zvezi z okvarami približevalnih naprav z določenim obnašanjem ob okvarnih
razmerah (PDDB). Ne obravnava nobenih drugih značilnosti, ki so lahko zahtevane za posebne uporabe.

Ta standard ne zajema približevalnih naprav z analognim izhodom. Ta standard ne obravnava posebnih
zahtev za akustični šum, saj se emisije hrupa krmilnih naprav in stikalnih elementov ne štejejo za
ustrezno tveganje. Za približevalne naprave z določenim obnašanjem, ki se uporabljajo v okviru uporab,
pri katerih se zahtevajo dodatne značilnosti, obravnavane v drugih standardih, se uporabljajo zahteve
vseh ustreznih standardov. Uporaba izključno tega standarda ne dokazuje primernosti za izvajanje
katere koli posebne funkcije, povezane z varnostjo. Ta standard ne zagotavlja zahtev za značilnosti
proženja približevalne naprave z določenim obnašanjem ali za način za zmanjšanje učinkov vzajemnih
motenj med napravami, npr. kodirani cilji. Zato je treba poleg zahtev tega standarda upoštevati tudi te
zahteve in vse druge zahteve, specifične za uporabe.
Standard
SIST EN 60947-5-4:2004

Naslov
Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5-4. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi - Metoda ocenjevanja učinkovitosti nizkoenergetskih
kontaktov - Posebni preskusi

Ta del standarda IEC 60947 se uporablja za vtične kontakte, ki se uporabljajo na zadevnem območju
uporabe, kot so stikalni elementi za krmilne tokokroge. Ta standard obravnava dva območja nazivne
napetosti:
a) nad (in vključno) 10 V (običajno 24 V), pri čemer se kontakti uporabljajo za preklapljanje
obremenitev z možnostjo električne erozije, kot so vhodi programirljivih krmilnikov;
b) pod 10 V (običajno 5 V) z zanemarljivo električno erozijo, kot so elektronska vezja.
Ta standard se ne uporablja za kontakte, ki se uporabljajo v zelo nizkoenergetskem območju merjenja,
npr. pri sistemih senzorjev in termospojev. Cilj tega standarda je predlagati metodo ocenjevanja
učinkovitosti nizkoenergetskih kontaktov, ob tem pa podaja:
•
•
•
•
•
•
•

uporabne definicije;
splošna načela preskusnih metod za nadziranje in beleženje delovanja kontaktov pri vsakem
postopku uporabe;
funkcionalne podlage za definicijo splošne opreme za preskušanje;
prednostne preskusne vrednosti;
posebne pogoje za preskušanje kontaktov, ki so namenjeni za posebne načine uporabe (kot je
preklapljanje vhodov računalnika);
informacije, ki morajo biti navedene v poročilu o preskusu;
razlago in predstavitev rezultatov preskusa.

Standard
SIST EN 60947-5-5:1999

Naslov
Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5-5. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi - Električna (varnostna) naprava za zaustavitev v sili z
mehansko zaporo

Ta oddelek standarda IEC 60947-5 določa podrobne specifikacije v zvezi z
električno in mehansko zasnovo (varnostnih) naprav za zaustavitev v sili z
mehansko zaporo in njihovim preskušanjem. Ta standard se uporablja za
krmilne naprave in stikalne elemente, ki se uporabljajo za zagotavljanje
signala za zaustavitev v sili. Takšne naprave imajo lahko svoje ohišje ali se
vgradijo v skladu z navodili proizvajalca.

Standard
SIST EN ISO 4413:2011

Naslov
Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne
sisteme in njihove komponente

Ta standard določa splošna pravila in varnostne zahteve za hidravlične sisteme v fluidni tehniki in
njihove komponente, ki se uporabljajo pri strojih, opredeljenih v ISO 12100, točki 3.1. Obravnava vse
velike nevarnosti, povezane s hidravličnimi sistemi v fluidni tehniki, ter določa načela, ki jih je potrebno
upoštevati, da se tem nevarnostim izogne, kadar sistemi delujejo tako, kot je predvideno.
Standard
SIST EN ISO 4414:2011

Naslov
Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne
sisteme in njihove komponente

Ta standard zagotavlja splošna pravila, ki se nanašajo na pnevmatične sisteme, ki se uporabljajo v
industrijskih proizvodnih procesih. Namenjen je kot vodilo za dobavitelje in kupce, da se zagotovi:
a)
b)
c)
d)

varnost;
neprekinjeno delovanje sistema;
preprosto in ekonomično vzdrževanje;
dolga življenjska doba sistema.

Ta standard ne velja za zračne kompresorje in sisteme, povezane z distribucijo zraka, ki so običajno
nameščeni v tovarnah.
Standard
SIST EN ISO 13850:2016

Naslov
Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela načrtovanja

Ta standard določa funkcionalne zahteve in načela za načrtovanje funkcije zaustavitve v sili na strojih
ne glede na vrsto uporabljene energije. Standard ne obravnava funkcij, kot so zamenjava smeri ali
omejitev gibanja, odboj emisij (npr. sevanja, tekočin), zaščita, zaviranje ali odklop, ki so lahko del
funkcije zaustavitve v sili.

Zahteve za ta mednarodni standard se uporabljajo za vse stroje z izjemo:
•
•

strojev, pri katerih zaustavitev v sili ne bi zmanjšala tveganja;
ročnih ali ročno upravljanih strojev.

Zahteve za realizacijo funkcije zaustavitve v sili na podlagi električne/elektronske tehnologije so
opisane v standardu IEC 60204-1.

Standard
SIST EN ISO 14122-1:2016
SIST EN ISO 14122-2:2016
SIST EN ISO 14122-3:2016
SIST EN ISO 14122-4:2016

Naslov
Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 1. del: Izbira stalnega dostopa in
splošne zahteve za dostop
Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 2. del: Delovne ploščadi in podesti
Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 3. del: Stopnice, stopničaste
lestve in varovalne ograje
Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 4. del: Fiksne lestve

Standard ISO 14122 določa splošne zahteve za dostop do
stacionarnih strojev in smernice glede pravilne izbire načina
dostopa, kadar obvezni dostop do stacionarnega stroja ni mogoč
neposredno s tal ali površja. Uporablja se za trajne načine
dostopa, ki so del stacionarnega stroja, in tudi za prilagodljive
dele brez pogona (npr. zložljive, drsne) ter premične dele fiksnih
načinov dostopa.
»Fiksni« načini dostopa so tisti, ki so nameščeni na tak način (na
primer z vijaki, maticami, privarjeni), da jih je mogoče odstraniti
samo z orodjem.
Standard ISO 14122 določa minimalne zahteve, ki veljajo tudi, kadar je enak način dostopa zahtevan
kot del objekta ali nizke gradnje (npr. delovne ploščadi, pohodne poti,
lestve), če je stroj vgrajen, pod pogojem, da je glavna funkcija tega
dela konstrukcije zagotoviti način dostopa do stroja.
Če ni lokalnih predpisov ali standardov, je ta dele standarda ISO
14122 mogoče uporabiti za načine dostopa, ki so zunaj področja
uporabe tega standarda. Standard ISO 14122-1 je namenjen za
uporabo z ustreznim delom standarda ISO 14122, ki se nanaša na
dostop. Skupina standardov ISO 14122 se kot celota uporablja za stacionarne in mobilne stroje, kjer je
potreben fiksni način dostopa. Ne uporablja se za načine dostopa s pogonom, kot so dvigala, tekoče
stopnice ali druge naprave, posebej zasnovane za dviganje oseb med dvema ravnema. Posebne
nevarnosti, ki jih zajema ta del standarda ISO 14122, so navedene v točki 4.
Standard
SIST EN ISO 10218-1:2011

Naslov
Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 1.
del: Roboti

Ta del ISO 10218 določa zahteve in smernice za varno zasnovo, zaščitne
ukrepe in navodila za uporabo industrijskih robotov. Opisuje osnovne
nevarnosti, povezane z roboti, in podaja zahteve za preprečevanje ali
ustrezno zmanjševanje tveganj, povezanih s temi nevarnostmi. Ta del
ISO 10218 ne obravnava robota kot celotnega stroja. Emisije hrupa v
splošnem ne veljajo za pomembno nevarnost samega robota, zato je
hrup izključen iz obsega uporabe tega dela ISO 10218. Ta del ISO 10218
ne velja za neindustrijske robote, čeprav se varnostna načela,
vzpostavljena v ISO 10218, lahko uporabijo za te druge robote.

Standard
SIST EN ISO 10218-2:2011

Naslov
Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 2.
del: Robotski sistem in integracija v proizvodno linijo

Ta del ISO 10218 določa varnostne zahteve za integracijo industrijskih robotov in industrijskih
robotskih sistemov, kot so opredeljeni v ISO 10218-1, ter industrijskih robotskih celic. Integracija
vključuje:
a) načrtovanje, izdelavo, vgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in umik iz obratovanja industrijskega
robotskega sistema ali celice;
b) potrebne informacije za načrtovanje, izdelavo, vgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in umik iz
obratovanja industrijskega robotskega sistema ali celice;
c) sestavne pripomočke industrijskega robotskega sistema ali celice.
Ta del ISO 10218 opisuje osnovne nevarnosti in nevarne
situacije, identificirane pri teh sistemih, in podaja zahteve
za preprečevanje ali ustrezno zmanjševanje tveganj,
povezanih s temi nevarnostmi. Čeprav je hrup
identificiran kot pomembna nevarnost pri industrijskih
robotskih sistemih, ga ta del ISO 10218 ne obravnava. Ta
del ISO 10218 tudi določa zahteve za industrijski robotski
sistem, ki je del integriranega proizvodnega sistema. Ta
del ISO 10218 ne obravnava posebej nevarnosti,
povezanih s procesi (npr. laserskega sevanja, izmetavanja
sekancev, dima pri varjenju). Za take procesne nevarnosti
se lahko uporabijo drugi standardi.
Standard
SIST EN 12622:2010

Naslov
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice za upogibanje pločevine

Ta standard določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki
jih morajo sprejeti osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem, proizvodnjo
in dobavljanjem hidravličnih stiskalnic, zasnovanih za obdelavo hladnih
kovin ali materialov, ki so delno iz kovin (v nadaljnjem besedilu:
»stroji«). Ta evropski standard zajema tudi hidravlične stiskalnice,
katerih osnovni namen je hladno obdelovanje kovin, ki bodo
uporabljene na enak način za obdelavo drugih ploščatih materialov, kot
je karton ali plastika.
Zahteve v tem evropskem standardu upoštevajo predvideno uporabo,
vključno s predvidljivo zlorabo, kot je opredeljena v standardu EN ISO 12100. Ta evropski standard
predvideva dostop do hidravlične stiskalnice iz vseh smeri, obravnava tveganja, opisana v točki 4, in
določa varnostne ukrepe za upravljavca in druge izpostavljene osebe.
Ta evropski standard se uporablja tudi za:
•
•

pomožne naprave, ki so sestavni del hidravlične stiskalnice npr. zadnji prislon in nastavljivi
prednji nosilci;
stroje, ki so vgrajeni v avtomatsko proizvodno linijo, pri katerih so tveganja in nevarnosti
primerljivi s stroji, ki delujejo ločeno.

Zahteve tega evropskega standarda veljajo za vse hidravlične stiskalnice, ne glede na tehnologije, ki se
uporabljajo pri njihovem nadzornem sistemu, npr. elektromehansko in/ali elektronsko. Ta evropski
standard se ne uporablja za stroje, katerih osnovna uporaba je:
a) zgibanje listov z vrtenjem;
b) krivljenje cevi z vrtenjem;
c) krivljenje z valji.
Ta evropski standard ne zajema varnostnih vprašanj v zvezi z opremo za samodejno polnjenje in
praznjenje. Nekaj navodil, kako upoštevati dodatno opremo za polnjenje in praznjenje, je na voljo v
standardu ISO 11161.
Standard
SIST EN ISO 16092-1:2018

Naslov
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 1. del: Splošne varnostne zahteve

Zahteve v tem mednarodnem standardu upoštevajo
predvideno uporabo, kot je opredeljena v
standardu ISO 12100. Ta standard predvideva
dostop do stiskalnice iz vseh smeri, obravnava
tveganja v različnih fazah življenjske dobe stroja,
opisane v točki 4, in določa varnostne ukrepe za
upravljavca in druge izpostavljene osebe.
Ta mednarodni standard se uporablja tudi za pomožne naprave, ki so sestavni del stiskalnice. Ta
standard velja tudi za stroje, ki so del integriranega proizvodnega sistema, če so nastajajoče nevarnosti
in tveganja primerljivi z nevarnostmi in s tveganji pri strojih, ki delujejo ločeno. Stiskalnice, ki jih ta
standard obsega in prenašajo silo mehansko za rezanje, oblikovanje ali ustvarjanje hladnih kovin ali
drugih materialov v obliki plošč z orodji ali formami, ki so pritrjeni nanje ali upravljani z drsniki/tolkači
z obsegom velikosti od majhnih visokohitrostnih strojev z enim upravljavcem, ki proizvaja majhne
obdelovance, do velikih in relativno počasnih strojev z več upravljavci in velikimi obdelovanci. Ta
standard obsega tudi stiskalnice, katerih primarna predvidena uporaba je ustvarjanje hladnih kovin, ki
bodo uporabljene na enak način za ustvarjanje drugih materialov v obliki plošč (npr. karton, plastika,
guma, usnje). Ta standard ISO 16092-1 ne obsega strojev, katerih temeljni projektirani namen je
naslednji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

rezanje kovine z giljotino,
pritrditev spojnikov, npr. kovičenje, spenjanje ali šivanje,
upogibanje ali zgibanje z upogibnimi stiskalnicami ali zgibalnimi stroji,
ravnanje,
stiskanje z revolverskim prebijalnim strojem,
iztiskanje,
kovanje s padalnimi kladivi ali izsekovanje s padalnim orodjem,
stiskanje kovinskega prahu,
enonamenski prebijalni stroji, zasnovani izključno za profile; npr. za gradbeništvo,
točkovno varjenje,
upogibanje cevi,
delo s pnevmatskim kladivom.

Ta standard ne obsega nevarnosti, povezanih z uporabo stiskalnic v eksplozivnih atmosferah. Standard
obsega varnostne zahteve, povezane z uporabo programirljivih elektronskih sistemov (PES) in
programirljivih pnevmatskih sistemov (PPS). V tem standardu so obravnavana pogosta pomembna

tveganja, nevarne situacije in dogodki, relevantni za stiskalnice in pomožne naprave, ki so predvidene
za ustvarjanje hladnih kovin ali materialov, ki jih delno sestavlja hladna kovina, ko so uporabljene v
skladu z namenom in pod pogoji, predvidenimi s strani proizvajalca (glejte točko 4). Ta del standarda
opredeljuje skupne varnostne zahteve za stiskalnice, opredeljene v točki 1.1, ki jih je treba uporabljati
skupaj z drugimi deli skupine ISO 16092.

Standard
SIST EN ISO 16092-2:2020

Naslov
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 2. del: Varnostna zahteva za
mehanske stiskalnice

Ta dokument poleg standarda ISO 16092-1 določa tehnične varnostne zahteve in
zaščitne ukrepe, ki jih morajo sprejeti osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem,
proizvodnjo in dobavljanjem naslednjih skupin mehanskih stiskalnic ter sistemov
proizvodnje mehanskih stiskalnic:
•
•

Skupina 1: stiskalnice z delno vrtljivimi sklopkami;
Skupina 2: stiskalnice s sistemom servo pogona (mehanske servo
stiskalnice).

Zahteve v tem dokumentu na splošno veljajo za obe skupini mehanskih stiskalnic.
Če se zahteva uporablja samo za eno skupino, se skupina določi.
Druge vrste sistemov z motornim pogonom ponujajo podobne funkcije kot sistemi, ki se običajno
imenujejo »servo pogoni« ali »servo motorji«, zato se njihova uporaba šteje kot enaka v okviru izrazov,
uporabljenih v tem dokumentu (npr. sistemi pogonov z variabilno frekvenco). Stiskalnice, ki jih zajema
ta dokument, se po velikosti razlikujejo od majhnih, hitrih strojev, pri katerih en sam upravljavec
proizvaja majhne obdelovance, do velikih, relativno počasnih strojev z več upravljavci in velikimi,
kompleksnimi obdelovanci.
Ta dokument opisuje vsa večja tveganja, relevantna za mehanske stiskalnice in pomožne naprave (npr.
blazine za premične kocke, izmetala obdelovancev, sistemi za podajanje in prenos), ki so sestavni del
stroja, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne
uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Upoštevane so vse stopnje življenjskega cikla stroja,
kot je opisano v točki 5.4. standarda ISO 12100.
Poleg strojev, ki jih ne zajema standard ISO 16092-1, ta dokument ne zajema strojev, ki:
a) prenašajo energijo za posredovanje drsnega gibanja stiskalnice na hidravličen ali pnevmatičen
b) način; imajo dve ali več drsnih ploskev, ki so medsebojno pod različnimi koti; Ta dokument se
uporablja za stiskalnice, ki imajo dve ali več drsnih ploskev, ki se premikajo v isti kotni smeri,
npr. stiskalnica, ki ima notranje in zunanje drsne plošče.

c) prenašajo energijo za posredovanje drsnega gibanja stiskalnice z linearnimi motornimi
mehanizmi.
Standard
SIST EN ISO 16092-3:2018

Naslov
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 3. del: Varnostne zahteve za
hidravlične stiskalnice

Ta standard določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki jih
morajo upoštevati osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem (kot je opredeljeno
v standardu EN 12100), proizvodnjo in dobavljanjem hidravličnih stiskalnic,
namenjenih za obdelavo hladnih kovin ali materialov, ki so delno izdelani iz
hladnih kovin. Ta standard se uporablja v povezavi s standardom ISO 16092-1.
Oba dela skupaj obravnavata vsa pomembna tveganja, ki se nanašajo na
hidravlične stiskalnice, namenjene obdelavi hladnih kovin ali materialov, ki so
delno izdelani iz hladnih kovin, ko se uporabljajo v skladu z namenom in pod
pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej točko 4).

Standard
SIST EN 280:2013

Naslov
Premične dvižne delovne ploščadi - Konstrukcijski izračuni - Merila stabilnosti
- Konstrukcijske izvedbe - Varnost - Pregledi in preskusi

Standard določa varnostne zahteve in ukrepe za vse tipe in velikosti
premičnih dvižnih delovnih ploščadi (MEWP, glej 3.1), ki so
namenjene premikanju oseb na delovna mesta, kjer opravljajo delo
na delovni ploščadi (WP), z namenom, da osebe prihajajo na
delovno ploščad in odhajajo z nje le na dostopnih mestih na nivoju
tal ali šasiji. Stroji za ravnanje z blagom, ki so opremljeni z delovnimi
ploščadmi kot zamenljivo opremo, se štejejo za premične dvižne
delovne ploščadi.

Ta standard se uporablja za konstrukcijske izračune, merila stabilnosti, varnostne preglede in preskuse,
preden se dajo premične dvižne delovne ploščadi prvič v uporabo. Opredeljuje nevarnosti, ki izhajajo
iz uporabe premičnih dvižnih delovnih ploščadi in opisuje načine za odpravo ali zmanjšanje teh
nevarnosti. Ne zajema nevarnosti, ki izhajajo iz:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

uporabe v potencialno eksplozivnih atmosferah;
elektromagnetne nezdružljivosti;
dela s ploščadi na zunanjih električnih sistemih pod napetostjo;
uporabe stisnjenih plinov za nosilne sestavne dele;
prihajanja na ploščad in odhajanja z nje z drugih nivojev;
posebnih uporab (npr. železnica, ladje), ki jih urejajo nacionalni ali lokalni predpisi.

Ta standard se ne uporablja za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

stroje za dvigovanje do stalnih nivojev (glej npr. standarde EN 81-1 in EN 81-2, EN 12159);
gasilske in reševalne enote (glej npr. standard EN 1777);
nevodene delovne košare, ki visijo z dvižnih naprav (glej npr. standard EN 1808);
dvižni položaj upravljavca na regalnih dvigalih in opremi (glej standard EN 528);
dvižne ploščadi (glej standarda EN 1756-1 in EN 1756-2);
delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru (glej standard EN 1495);
opremo za sejme;
dvižne mize (glej standard EN 1570);
podporno opremo na tleh za letalski promet (glej npr. standarda EN 1915-1 in EN 1915-2);
dvižne vozniške prostore na vozilih za talni transport (glej standard EN 1726-2).

Klasifikacija: Premične dvižne delovne ploščadi so razdeljene v dve glavni skupini:
a) Skupina A: Premične dvižne delovne ploščadi, pri katerih je navpična projekcija središčnega
dela ploščadi pri vseh oblikah ploščadi pri največjem naklonu šasije, ki ga določi proizvajalec,
vedno znotraj zunanjih linij.
b) Skupina B: Vse druge premične dvižne delovne ploščadi.
Kar zadeva pomikanje, se premične dvižne delovne ploščadi delijo na tri tipe:
1) tip 1: pomikanje je dovoljeno le, če je premična dvižna delovna ploščad v konfiguraciji prevoza;
2) tip 2: pomikanje z dvignjeno delovno ploščadjo se nadzira s kontrolne točke na šasiji;
3) tip 3: pomikanje z dvignjeno delovno ploščadjo se nadzira s kontrolne točke na delovni
ploščadi.
Tip 2 in tip 3 je mogoče kombinirati.
Standard
SIST EN ISO 11161:2007

Naslov
Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve

Ta standard določa varnostne zahteve za
integrirane proizvodne sisteme (IMS), ki
vsebujejo dva ali več med seboj povezanih
strojev za določene uporabe, kot je na primer
izdelava sestavnih delov ali montaža. Podaja
zahteve in priporočila za varno načrtovanje,
varovanje in informacije za uporabo le teh IMS.
V okviru besedila tega mednarodnega standarda
se izraz sistem nanaša na integrirani proizvodni
sistem.
V okviru besedila tega mednarodnega standarda
se izraz stroj nanaša na sestavne stroje in pripadajočo opremo integriranega proizvodnega sistema.

Ta mednarodni standard ni namenjen temu, da zajame varnostne vidike posameznih strojev in
opreme, ki so lahko zajeti v standardih, določenih za te stroje in opremo. Zato obravnava samo
varnostne vidike, ki so pomembni za ustrezno varnostno povezljivost strojev in komponent. Kjer se
stroji in oprema integriranega proizvodnega sistema upravljajo ločeno ali posamezno in kadar so
varovalni učinki zaščit, ki se zagotavljajo za proizvodni način, zadušeni ali začasno ustavljeni, veljajo
ustrezni varnostni standardi za te stroje in opremo.

Komisija EU je 19. marca 2019 v Uradnem listu L 75/108, Izvedbenem sklepu (EU) 2019/436,
napovedala spremembe seznama usklajenih standardov za stroje v zvezi z Direktivo o strojih 2006/42
/ ES:
Ta sklep nakazuje spremembo seznama usklajenih standardov, objavljenega v Uradnem listu C 92/1 z
dne 9. marca 2018. To pomeni, da seznam ni bil nadomeščen, ampak le spremenjen.
Sklep EU je sestavljen iz treh prilog:
Priloga I: Novo objavljeni usklajeni standardi
Priloga II: Harmonizirani standardi, objavljeni z omejitvami
Priloga III: Prej usklajeni standardi odstranjeni iz Uradnega lista EU
Uvodna izjava 14 Odločbe EU omenja tudi EN ISO 12100, ki torej ni več usklajen v skladu z Direktivo o
strojih. Zato bi moral biti naveden tudi v Prilogi III k resoluciji, vendar ni. Po mnenju Odbora EU za stroje
pa gre zgolj za uredniško napako. Trenutno predvidevamo, da to ne bo vplivalo na učinkovitost ali
veljavnost odločitve.
V skladu s to odločbo EN ISO 12100 ne izpolnjuje več zahtev Direktive o strojih 2006/42 / ES in je bil
zato odstranjen s seznama usklajenih standardov. To pomeni, da ga v izjavi o skladnosti ni več mogoče
izrecno navajati kot usklajeni standard. To ne pomeni, da je postal neveljaven, ampak le, da nima
domneve o skladnosti.
Druga večja sprememba izhaja iz uvodne izjave 7 Odločbe. V primeru več tukaj objavljenih na novo
objavljenih standardov je bilo sklenjeno, da v prihodnosti zanje ne bo več veljala Direktiva o nizki
napetosti 2014/35 / EU, temveč le Direktiva o strojih 2006/42 / ES. To velja za nekatere običajne
električne naprave za gospodinjsko uporabo in podobne namene.
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/436
z dne 18. marca 2019 o usklajenih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42 / ES
Evropskega parlamenta in Sveta
Ob upoštevanju naslednjega:
(1) V skladu s členom 7 Direktive 2006/42 / ES stroji, ki so izdelani v skladu z usklajenim standardom,
katerih sklici na objavljene v Uradnem listu Evropske unije, naj bi bili skladni z bistvene zdravstvene in
varnostne zahteve, ki jih zajema tak usklajeni standard.
(2) Obstajajo tri vrste usklajenih standardov, ki dajejo domnevo o skladnosti z Direktivo 2006/42 / ES.
(3) Standardi tipa A določajo osnovne koncepte, terminologijo in načela zasnove, ki veljajo za vse
kategorije strojev. Uporaba takih standardov sama po sebi, čeprav zagotavlja bistven okvir za pravilno
uporabo Direktive 2006/42 / ES, ne zadostuje za zagotovitev skladnosti z ustreznimi bistvenimi
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Direktive 2006/42 / ES in zato ne daje popolne domneve o
skladnosti.
(4) Standardi tipa B obravnavajo posebne vidike varnosti strojev ali posebne vrste varnostnih
(zaščitnih) ukrepov, ki jih je mogoče uporabiti v številnih kategorijah strojev. Uporaba specifikacij
standardov tipa B daje domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami
Direktive 2006/42 / ES, ki jih zajemajo, kadar standard tipa C ali ocena tveganja proizvajalca pokaže,
da tehnična rešitev, določena v Standard tipa B je primerena za določeno kategorijo ali model zadevnih
strojev. Uporaba standardov tipa B, ki dajejo specifikacije za varnostne komponente, ki so neodvisno

dane na trg, dajejo domnevo o skladnosti zadevnih varnostnih komponent in za bistvene zdravstvene
in varnostne zahteve, ki jih zajemajo standardi.
(5) Standardi tipa C zagotavljajo specifikacije za določeno kategorijo strojev. Različni tipi strojev, ki
spadajo v kategorijo, zajeto v standardu tipa C, imajo podobno predvideno uporabo in predstavljajo
podobne nevarnosti. Standardi tipa C se lahko nanašajo na standarde tipa A ali tipa B, pri čemer
navedejo, katere specifikacije standarda tipa A ali tipa B veljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar za
določen vidik varnosti strojev standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo
specifikacije standarda tipa C prednost pred specifikacijami tipa A ali tipa B standard. Uporaba
specifikacij standarda tipa C na podlagi ocene tveganja proizvajalcev daje domnevo o skladnosti z
bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Direktive 2006/42 / ES, ki jih zajema standard.
Nekateri standardi tipa C so organizirani kot serija več delov, del 1 standarda, ki daje splošne
specifikacije, ki veljajo za družino strojev, in drugi deli standarda, ki podajajo specifikacije za posebne
kategorije strojev, ki pripadajo družini, ki dopolnjujejo splošne specifikacije dela 1. Za tako organizirane
standarde tipa C se domneva o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami
Direktive 2006/42 / ES podeli z uporabo splošnega dela 1 standarda skupaj z ustreznimi posebnimi del
standarda.
(6) Komisija je z dopisom M / 396 z dne 19. decembra 2006 CEN in Cenelec zaprosila za pripravo
osnutka, revizijo in dokončanje dela na področju usklajenih standardov v podporo Direktivi 2006/42 /
ES, da se upoštevajo spremembe, uvedene s to direktivo v primerjavi z Direktivo 98/37 / ES Evropskega
parlamenta in Sveta.
(7) Na podlagi zahteve M / 396 z dne 19. decembra 2006 sta CEN in Cenelec pripravila nove usklajene
standarde ter revidirala in spremenila obstoječe usklajene standarde. Harmonizirani standard EN
15895: 2011 + A1: 2018 zajema prenosne stroje za pritrjevanje in druge udarne stroje, vključene v
področje uporabe Direktive 2006/42 / ES. Standardi EN 50569: 2013 / A1: 2018; EN 50570: 2013 / A1:
2018; EN 50571: 2013 / A1: 2018; EN 50636-2-107: 2015 / A1: 2018; EN 60335-1: 2012 / A13: 2017; EN
60335-2-58: 2005; EN 60335-2- 58: 2005 / A12: 2016; EN 60335-2-58: 2005 / A2: 2015 in njihove
spremembe upoštevajo ponovno določeno mejo med Direktivo 2006/42 / ES in Direktivo LVD 2014/35
/ EU Evropskega parlamenta in Sveta ter dejstvo, da za nekatere gospodinjske in podobne električne
naprave, za katere velja Direktiva 2014/35 / EU, velja Direktiva 2006/42 / ES. Standard EN 16719: 2018
upošteva dejstvo, da Direktiva 2006/42 / ES spreminja Direktivo 95/16 / ES Evropskega parlamenta in
Sveta, tako da dvižne naprave s hitrostjo ne presegajo 0,15 m / s ureja Direktiva 2006/42 / ES. Standardi
EN ISO 14118: 2018; EN 474-1: 2006 + A5: 2018; EN 1853: 2017; EN 1870-6: 2017; EN ISO 4254-5: 2018;
EN ISO 4254-7: 2017; EN ISO 4254-8: 2018; EN ISO 5395-1: 2013 / A1: 2018; EN ISO 5395-3: 2013 / A2:
2018; EN 12013: 2018; EN 12999: 2011 + A2: 2018; EN 13001-3-1: 2012 + A2: 2018; EN 13001-3-6:
2018; EN 13135: 2013 + A1: 2018; EN 13684: 2018; EN ISO 13766-2: 2018; EN 15194: 2017; EN 15895:
2011 + A1: 2018 EN ISO 16092-1: 2018; EN ISO 16092-3: 2018; EN 16952: 2018; EN 16719: 2018; EN
17059: 2018; EN ISO 19085-4: 2018; EN ISO 19085-6: 2017; EN ISO 19085-8: 2018; EN ISO 19225: 2017;
EN ISO 28927-2: 2009 / A1: 2017; EN 50569: 2013 / A1: 2018; EN 50570: 2013 / A1: 2018; EN 50571:
2013 / A1: 2018; EN 50636-2- 107: 2015 / A1: 2018; EN 60335-1: 2012 / A13: 2017; EN 62841-2-1:
2018; EN 62841-2-17: 2017; EN 62841-3-1: 2014 / A11: 2017; EN 60335-2-58: 2005; EN 60335-2-58:
2005 / A2: 2015; EN 60335-2-58: 2005 / A12: 2016; EN 62841-2-1: 2018; EN 62841-2-17: 2017; EN
62841-3-1: 2014 / A11: 2017; EN 62841-3-4: 2016; EN 62841-3-4: 2016 / A11: 2017; EN 62841-3-6:
2014 / A11: 2017; EN 62841-3-9: 2015 / A11: 2017; EN 62841-3- 10: 2015 / A11: 2017; EN 62841-3-14:
2017 in njihove spremembe zagotavljajo, da usklajeni standardi, namenjeni podpori Direktivi 2006/42
/ ES, v celoti izpolnjujejo ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve navedene direktive.
(8) Komisija je skupaj s CEN in Cenelec ocenila, ali standardi, ki sta jih pripravila, popravila in spremenila
CEN in Cenelec, ustrezajo zahtevi M / 396 z dne 19. decembra 2006.

(9) Standardi, ki sta jih pripravila, popravila in spremenila CEN in Cenelec na podlagi zahteve M / 396 z
dne 19. decembra 2006 izpolnjujejo zahteve, ki jih želijo izpolniti in so določene v Direktivi 2006/42 /
ES. Zato je primerno, da se sklici na te standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.
(10) V skladu s členom 10 Direktive 2006/42 / ES je Komisija zaprosila za mnenje odbora,
ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1025/2012, o tem, ali usklajeni standard EN 474-1: 2006 + A4: 2013
izpolnjuje bistvene zdravstvene zahteve. in varnostne zahteve, ki jih zajema in so določene v Prilogi I k
Direktivi 2006/42 / ES. Glede na mnenje odbora je bil sklic na standard EN 474-1: 2006 + A4: 2013
objavljen v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/27.
CEN je izboljšal standard v različici EN 474-1: 2006 + A5: 2018. Vendar nova različica ne obravnava ene
vrste strojev za zemeljska dela, to je hidravličnih bagrov. Standard EN 474-1: 2006 + A5: 2018 zato ne
izpolnjuje v celoti bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz točk 1.2.2 in 3.2.1 Priloge I k Direktivi
2006/42 / ES. Zato ga je treba z omejitvami objaviti v Uradnem listu Evropske unije.
(11) V skladu s členom 10 Direktive 2006/42 / ES je Komisija zaprosila za mnenje odbora,
ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1025/2012, o tem, ali usklajeni standard EN 13241-1: 2003 + A1: 2011
izpolnjuje bistvene zdravstvene zahteve in varnostne zahteve, ki jih zajema in so določene v Prilogi I k
Direktivi 2006/42 / ES. Glede na mnenje odbora je bil sklic na standard EN 13241-1: 2003 + A1: 2011
objavljen v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/1301.
CEN je izboljšal standard v različici EN 13241: 2003 + A2: 2016. Vendar nova različica ne obravnava
težav, ki so privedle do objave, z omejitvijo prejšnje različice standarda. Trenutna različica tega
standarda EN 13241: 2003 + A2: 2016 zato ne izpolnjuje v celoti bistvenih zdravstvenih in varnostnih
zahtev iz točk 1.3.7 in 1.4.3 Priloge I k Direktivi 2006/42 / ES. Zato ga je treba z omejitvami objaviti v
Uradnem listu Evropske unije.
(12) Kot rezultat dela CEN in Cenelec na podlagi zahteve M / 396 z dne 19. decembra 2006 je bilo več
usklajenih standardov, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije, zamenjanih, revidiranih ali
spremenjenih.
(13) Zato je treba sklicevanja na te standarde umakniti iz Uradnega lista Evropske unije. Da bi imeli
proizvajalci dovolj časa za pripravo na uporabo novih standardov, revidiranih standardov in sprememb
standardov, je treba odložiti umik sklicevanj na usklajene standarde.
(14) Harmonizirani standardi EN 786: 1996 + A2: 2009; EN 61496-1: 2013; EN ISO 11200: 2014 in EN
ISO 12100: 2010 je treba umakniti, ker ne izpolnjujejo več zahtev, ki jih nameravajo zajemati in so
določene v Direktivi 2006/42 / ES.
(15) Skladnost z usklajenim standardom daje domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami,
določenimi v usklajevalni zakonodaji Unije, od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu
Evropske unije. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave.
Je sprejeta naslednja odločba :
Člen 1
Sklici na usklajene standarde za stroje, pripravljene v podporo Direktivi 2006/42 / ES, naštete v Prilogi
I k tej odločbi, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.
Sklici na usklajene standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2006/42 / ES, našteti v Prilogi II k tej
odločbi, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije z omejitvami.
Člen 2

Sklicevanja na usklajene standarde za stroje, pripravljene v podporo Direktivi 2006/42 / ES, naštete v
Prilogi III k tej odločbi, se umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije z datumi iz navedene priloge.
Člen 3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA I
Št.
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
11

12

13
14

15

16

Sklic na standard
EN ISO 14118:2018
Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega zagona
EN 1853:2017
Kmetijski stroji - Priklopniki - Varnost
EN 1870-6:2017
Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 6. del: Krožne žage za drva
EN ISO 4254-5:2018
Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal
EN ISO 4254-7:2017
Kmetijski stroji - Varnost - 7. del: Splošni kombajni, kombajni za pripravo krme,
obiranje bombaža in žetev sladkornega trsa
EN ISO 4254-8:2018
Kmetijski stroji - Varnost - 8. del: Trosilniki mineralnih gnojil
EN ISO 5395-1:2013
Oprema za nego vrta - Varnostne zahteve za motorne vrtne kosilnice - 1. del:
Terminologija in splošni preskusi
EN ISO 5395-3:2013
Oprema za nego vrta - Varnostne zahteve za motorne vrtne kosilnice - 3. del:
Kosilnice s sedežem za košnjo v sedečem položaju
EN 12013:2018
Stroji za predelavo gume in plastike - Notranji mešalniki - Varnostne zahteve
EN 12999:2011+A2:2018
Žerjavi - Nakladalni žerjavi
EN 13001-3-1:2012+A2:2018
Žerjavi - Konstrukcija, splošno - 3-1. del: Mejna stanja in dokaz varnosti jeklene
nosilne konstrukcije
EN 13001-3-6:2018
Žerjavi - Konstrukcija, splošno - 3-6. del: Mejna stanja in dokaz varnosti mehanizma
- Hidravlični cilindri
EN 13135:2013+A1:2018
Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo
EN 13684:2018
Oprema za nego vrta - Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki
zemlje - Varnost
EN ISO 13766-2:2018
Stroji za zemeljska dela in graditev objektov - Elektromagnetna združljivost (EMC)
strojev z lastnim električnim napajanjem - 2. del: Dodatne zahteve glede EMC za
funkcionalno varnost
EN 15194:2017
Kolesa - Kolesa z električnim pomožnim pogonom - Kolesa EPAC

tip
B
C
C
C
C

C
C

C

C
C
C

C

C
C

C

C

Št.
17

18
19

20
21

22
23
24
25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

Sklic na standard
EN 15895:2011+A1:2018
Ročna orodja z nabojnim delovanjem - Varnostne zahteve - Pritrjevalniki in
označevalniki
EN ISO 16092-1:2018
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 1. del: Splošne varnostne zahteve
EN ISO 16092-3:2018
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 3. del: Varnostne zahteve za hidravlične
stiskalnice
EN 16719:2018
Transportne ploščadi
EN 16952:2018
Kmetijski stroji - Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih
(WPO) - Varnost
EN 17059:2018
Galvanizacijske in anodizirne linije - Varnostne zahteve
EN ISO 19085-4:2018
Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 4. del: Krožne žage z vertikalno ploščo
EN ISO 19085-6:2017
Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 6. del: Enovretenski vertikalni rezkalni stroji
EN ISO 19085-8:2018
Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 8. del: Širokotrakovni brusilni stroji za kalibriranje
in brušenje
EN ISO 19225:2017
Stroji za podzemne rudnike - Premični rudarski stroji na odkopu - Varnostne zahteve
za valjčne nakladalne stroje in sisteme s plugom
EN ISO 28927-2:2009
Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja
vibracij - 2. del: Vijači, izvijači in privijala
EN ISO/IEC 80079-38:2016
Eksplozivne atmosfere - 38. del: Oprema in komponente, namenjene za uporabo v
eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih
EN 50569:2013
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za
komercialne električne centrifuge
EN 50570:2013
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za
komercialne električne sušilnike perila
EN 50571:2013
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za
komercialne električne pralne stroje
EN 50636-2-107:2015
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-107. del: Posebne
zahteve za baterijske robotsko vodene električne vrtne kosilnice
EN 60335-1:2012
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve
EN 60335-2-58:2005
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-58. del: Posebne zahteve za
komercialne električne pomivalne stroje
EN 62841-2-1:2018
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 21. del: Posebne zahteve za ročne vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike

tip
C

C
C

C
C

C
C
C
C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

Št.
36

37

38

39

40

41

42

Sklic na standard
EN 62841-2-17:2017
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 217. del: Posebne zahteve za ročne skobeljnike
EN 62841-3-1:2014
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 31. del: Posebne zahteve za prenosne namizne žage
EN 62841-3-4:2016
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 34. del: Posebne zahteve za prenosne namizne brusilnike
EN 62841-3-6:2014
Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost
- 3-6. del: Posebne zahteve za diamantne svedre s tekočinskim sistemom
EN 62841-3-9:2015
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 39. del: Posebne zahteve za prenosne zajeralne žage
EN 62841-3-10:2015
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 310. del: Posebne zahteve za premične rezalnike
EN 62841-3-14:2017
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 314. del: Posebne zahteve za prenosne čistilnike kanalizacije

tip
C

C

C

C

C

C

C

PRILOGA II
Št.
1

2

Sklic na standard
tip
EN 474-1:2006+A5:2018
C
Stroji za zemeljska dela - Varnost - 1. del: Splošne zahteve
Opomba: Ta publikacija ne zadeva klavzule 5.8.1 Vidljivost - vidno polje upravljavca
le v povezavi z zahtevami EN 474-5: 2006 + A3: 2013 za hidravlične bagre, katerih
uporaba ne daje domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi
zahtevami 1.2.2 in 3.2.1 Priloge I k Direktivi 2006/42 / ES.
EN 13241:2003+A2:2016
C
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Standard za proizvod,
zahtevane lastnosti
Opomba: V zvezi z odstavki 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6 se ta publikacija
nanaša na sklicevanje na EN 12453: 2000, katerega uporaba ne daje domneve o
skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami 1.3.7 in 1.4.3 Priloge
I k Direktivi 2006/42 / ES.

PRILOGA III
Št.
1
2
3

Sklic na standard
EN 1037:1995+A1:2008
Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega vklopa
EN 474-1:2006+A4:2013
Stroji za zemeljska dela - Varnost - 1. del: Splošne zahteve
EN 1853:1999+A1:2009
Kmetijski stroji - Prikolice z dvižnim kesonom - Varnost

Datum umika
19.3.2019

tip
B

19.3.2019

C

19.3.2019

C

Št.
4

5
6

7
8

9

10

11
12

13
14

15

16
17
18
19

20

21

Sklic na standard
EN 1870-6:2002+A1:2009
Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 6. del: Krožne
žage za drva in večnamenske žage za drva z delovno mizo z ročnim
posluževanjem
EN ISO 4254-5:2009
Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal
EN ISO 4254-7:2009
Kmetijski stroji - Varnost - 7. del: Kombajni, kombajni za spravljanje
silaže in bombažni kombajni
EN 14017:2005+A2:2009
Kmetijski in gozdarski stroji - Trosilniki mineralnih gnojil - Varnost
EN ISO 5395-1:2013
Oprema za nego vrta - Varnostne zahteve za motorne vrtne
kosilnice - 1. del: Terminologija in splošni preskusi
EN ISO 5395-3:2013
Oprema za nego vrta - Varnostne zahteve za motorne vrtne
kosilnice - 3. del: Kosilnice s sedežem za košnjo v sedečem položaju
EN 12013:2000+A1:2008
Stroji za predelavo gume in plastike - Notranji mešalniki Varnostne zahteve
EN 12999:2011+A1:2012
Žerjavi - Nakladalni žerjavi
EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Žerjavi - Konstrukcija, splošno - 3-1. del: Mejna stanja in dokaz
varnosti jeklene nosilne konstrukcije
EN 13135:2013
Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo
EN 13684:2004+A3:2009
Oprema za nego vrta - Ročno upravljani prezračevalniki travne
ruše in rahljalniki zemlje - Varnost
EN 15895:2011
Ročna orodja z nabojnim delovanjem - Varnostne zahteve Pritrjevalniki in označevalniki
EN 692:2005+A1:2009
Obdelovalni stroji - Mehanske stiskalnice - Varnost
EN 693:2001+A2:2011
Obdelovalni stroji - Varnost - Hidravlične stiskalnice
EN 13736:2003+A1:2009
Varnost obdelovalnih strojev - Pnevmatske stiskalnice
EN 848-1:2007+A2:2012
Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem
za enostransko obdelavo - 1. del: Enovretenski navpični rezkalni
stroji
EN 1710:2005+A1:2008
Oprema in komponente, namenjene za uporabo v potencialno
eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih
EN 50569:2013
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne
zahteve za komercialne električne centrifuge

Datum umika
19.3.2019

tip
C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

12.1.2021

C

Št.
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Sklic na standard
EN 50570:2013
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne
zahteve za komercialne električne sušilnike perila
EN 50571:2013
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne
zahteve za komercialne električne pralne stroje
EN 50636-2-107:2015
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-107.
del: Posebne zahteve za baterijske robotsko vodene električne
vrtne kosilnice
EN 60335-1:2012
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del:
Splošne zahteve
EN 60745-2-1 in 17:2010
Električna ročna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za
rezkalnike in obrezovalnike
EN 62841-3-1:2014
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in
vrt - Varnost - 3-1. del: Posebne zahteve za prenosne namizne žage
EN 61029-2-4:2011
Varnost premičnih električnih orodij - 2-4. del: Posebne zahteve za
namizne brusilnike
EN 62841-3-6:2014
Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za
trato in vrt - Varnost - 3-6. del: Posebne zahteve za diamantne
svedre s tekočinskim sistemom
EN 62841-3-9:2015
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in
vrt - Varnost - 3-9. del: Posebne zahteve za prenosne zajeralne
žage
EN 62841-3-10:2015
Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in
vrt - Varnost - 3-10. del: Posebne zahteve za premične rezalnike
EN 13241:2003+A2:2016
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Standard
za proizvod, zahtevane lastnosti
EN 786:1996+A2:2009
Oprema za nego vrta - Električno gnane, ročno vodljive in
prenosne motorne kose za trate in robove trat - Mehanska varnost
EN 1870-14:2007+A2:2012
Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 14. del:
Vertikalne krožne žage
EN 61496-1:2013
Varnost strojev - Električno občutljiva varovalna oprema - 1. del:
Splošne zahteve in preskusi
EN ISO 11200:2014
Akustika - Emisija hrupa strojev in naprav - Smernice za uporabo
temeljnih standardov za ugotavljanje emisijskih ravni zvočnega
tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih

Datum umika
12.1.2021

tip
C

12.1.2021

C

12.1.2021

C

3.5.2020

C

19.3.2019

C

19.10.2019

C

19.3.2019

C

19.10.2019

C

15.11.2019

C

19.10.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

C

19.3.2019

B

V 6. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) je določeno,
da se s predpisom lahko določi, da se domneva, da je proizvod skladen z zahtevami iz predpisa, če
proizvod ustreza zahtevam iz harmoniziranih standardov.
Vsi harmonizirani standardi, katerim veljavnost preneha in so nadomeščeni z nadomestnim (t.j.
"novim") standardom, imajo določeno prehodno obdobje.
Prehodno obdobje je po navadi obdobje med datumom objave novega standarda in datumom umika
nadomeščenega (t.j. "starega") standarda. V tem prehodnem obdobju lahko proizvajalci proizvajajo
izdelke po obeh standardih, po nadomestnem ali nadomeščenem standardu. Prehodno obdobje se
konča z datumom, ki ga določijo evropske organizacije za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI) ter
potrdi Komisija EU v skladu z 10. členom Uredbe (EU) 1025/2012.
Proizvajalci opreme morajo biti seznanjeni s temi spremembami in so odgovorni za prilagoditev
oziroma spremembe izdelkov ter morajo posledično zagotoviti njihovo varnost. Prav tako so
proizvajalci dolžni slediti napredku tehnike in dobri inženirski praksi.
Če je bil v postopke ugotavljanja skladnosti po nadomeščenem standardu vključen priglašeni organ
(angl. notified body), mora ta organ proučiti, če proizvod še izpolnjuje vse bistvene zahteve tudi pri
uporabi nadomestnega standarda. Tudi če proizvod ni potrebno spremeniti, je potrebno pridobiti nov
certifikat skladnosti z upoštevanjem nadomestnega standarda. Če pa v postopek ugotavljanja
skladnosti ni bil vključen priglašeni organ, mora proizvajalec sam proučiti, kako sprememba standarda
vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

