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Předmluva

Text dokumentu 56/945/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 62309, vypracovaný v technické komisi
IEC TC 56 „Spolehlivost“ byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC
jako EN 62309 dne 2004-09-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-06-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-09-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62309:2004 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

V 21. století se trh pro produkty rychle mění. V současné době existují nové tlaky ohledně životního
prostředí a zvyšuje se rychlost technologického růstu, což způsobuje, že je nutné znovu uvažovat nad starou
myšlenkou „co je podstatou nového produktu?“.

Změny životního prostředí ukázaly, že staré způsoby jsou k životnímu prostředí a k jeho zdrojům velmi
nešetrné. Vzhledem ke zvýšení jakosti výroby byla většina dílů vyrobena se střední dobou života
mnohem delší, než uživatel potřebuje, což vede k tomu, že jsou produkty a jejich díly likvidovány,
přestože jsou stále ještě použitelné.

Změny technologie vedou k tomu, že jsou produkty méně poruchové a současně stále rychleji a více
zastarávají (nebo jsou méně moderní); tyto dvě protichůdné situace též podporují cyklus plýtvání.

K řešení tohoto cyklu plýtvání se zavádí norma, která utvrdí zákazníky a výrobce, že mohou mít
produkty vyrobené s použitím dílů, které již byly dříve použity, (dílů jako stejně dobrých jako nové)
bez poklesu spolehlivosti.

Tyto díly budou muset splňovat vysoká přejímací kritéria, aby se jejich status změnil z partiových dílů
na tuto novou úroveň (na díly kvalifikované jako stejně dobré jako nové). Tato kritéria zajistí nejen, že
doba života daného dílu splňuje nebo překračuje potřeby a očekávání příštího vlastníka, ale též že
jsou jeho funkce stejně dobré jako u alternativního, dosud nepoužitého dílu.

Tato norma se má používat především v etapě návrhu, kdy jsou obvykle potenciální díly
„kvalifikované jako stejně dobré jako nové“ výrazně označeny pro opakované použití; pro všechny
takto označené díly se potom navrhnou kritéria přijetí.

Později, když budou produkty připraveny k recyklaci, budou muset tyto vybrané díly před jejich
začleněním do jiných produktů splnit uvedená kritéria.

K ochraně zákazníka před nesprávným použitím této normy bude nezbytné koncovému zákazníkovi
sdělit, že produkt obsahuje díly „kvalifikované jako stejně dobré jako nové“, které neovlivní jeho
funkčnost, životní cyklus nebo bezpečnost, a že existuje dokumentace, v níž je uvedeno, které díly do
něj byly začleněny.

Přínos takového postupu pro výrobce spočívá ve snížení výdajů na nové díly, splnění navržené
legislativy a zajištění, že to neovlivní vnímání jejich jakosti zákazníkem.

Přínos pro zákazníka spočívá v tom, že obdrží kvalitní produkt, který zcela vyhovuje pro daný účel a
danou střední dobu života, a je informován o tom, že použité metody jsou šetrné k životnímu prostředí
a že jsou plně pod kontrolou.
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1 Předmět normy

Touto mezinárodní normou se zavádí systém kontroly bezporuchovosti a funkčnosti opakovaně
použitých dílů a jejich používání v nových produktech. V této normě jsou též poskytovány informace a
kritéria týkající se zkoušek/analýzy požadovaných u produktů obsahujících takové opakovaně použité díly, o
nichž je vzhledem k navržené době života produktu prohlašováno, že jsou „kvalifikovány jako stejně
dobré jako nové“.

V této normě se termínem „produkt“ rozumí elektrické, elektromechanické a mechanické díly nebo
hardware, který může obsahovat software. Termín „kvalifikovaný jako stejně dobrý jako nový“ se nepoužívá
u softwarových produktů, koncepcí a představ.

Účelem této normy je zkouškami a analýzou zajistit, že je bezporuchovost a funkčnost nového
produktu obsahujícího opakovaně použité díly srovnatelná s produktem, který obsahuje pouze nové
díly. To by mělo opravňovat výrobce k poskytnutí plné záruky za produkt s díly „kvalifikovanými jako
stejně dobré jako nové“ příštímu zákazníkovi.

POZNÁMKA Tuto normu mohou též použít technické komise zodpovědné za určitou oblast aplikací při
vypracování norem specifických pro daný produkt.

-- Vynechaný text --


