ČÁST 1 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – PŘEČTĚTE SI JE,
NEŽ ZAČNETE
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Chraňte sebe i ostatní před úrazy – přečtěte si a dodržujte tato důležitá bezpečnostní opatření a provozní pokyny.

1‐1. Použité symboly
NEBEZPEČÍ! – označuje nebezpečnou situaci, která,
pokud se jí nevyhnete, povede k úmrtí nebo vážnému
zranění. Možná nebezpečí jsou označena dalšími
symboly nebo vysvětlena v textu.
Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí
nevyhnete, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.
Možná nebezpečí jsou označena dalšími symboly nebo
vysvětlena v textu.
POZNÁMKA – označuje sdělení nesouvisející s úrazy.

. Označuje speciální pokyny.

Tato skupina symbolů označuje nebezpečí: Varování! Pozor! ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PROUDEM, POHYBLIVÉ SOUČÁSTI a HORKÉ
SOUČÁSTI. Úkony potřebné k tomu, abyste se mohli nebezpečí
vyhnout, zjistíte ze symbolů a souvisejících pokynů.

1‐2. Nebezpečí související se svařovacím obloukem
Níže uvedené symboly v rámci tohoto návodu upozorňují na
možná nebezpečí. Když symbol uvidíte, přečtěte si pozorně
příslušné pokyny a dodržujte je. Informace o bezpečnosti
uvedené níže jsou pouze shrnutím úplnějších informací v
oddílu bezpečnostních norem v části 1‐5. Přečtěte si a
dodržujte všechny bezpečnostní normy.
Toto zařízení smí instalovat, obsluhovat, udržovat a
opravovat pouze kvalifikované osoby. Za kvalifikovanou
osobu je považována osoba s uznávaným titulem,
certifikátem či profesní způsobilostí, nebo která díky
rozsáhlým znalostem, školení a zkušenostem úspěšně
prokázala schopnost řešit a odstraňovat problémy
související s danou tematikou, prací či projektem a která
prošla bezpečnostním školením nezbytným k rozpoznání a
prevenci možných rizik.
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Při provozu nepovolte nikomu, zvláště dětem, přístup.

D

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
může zabíjet.

D
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Sahání na elektrické součásti pod proudem může
způsobit smrtelný úraz nebo velmi vážné popáleniny.
Elektroda a pracovní obvod jsou vždy pod proudem,
pokud je zapnutý výstup. Pokud je zapnuté napájení,
je pod proudem také vstupní napájecí obvod a vnitřní
obvody zařízení. Při poloautomatickém nebo
automatickém svařování drátem jsou drát, cívka
drátu, kryt hnacího válce a všechny kovové součásti
dotýkající se drátu pod proudem. Nesprávně
nainstalované nebo uzemněné vybavení představuje
nebezpečí.
D Součástí pod proudem se nedotýkejte.
D Používejte suché a neděravé ochranné rukavice a ochranu těla.
D Izolujte se od pracovní zóny a země pomocí dostatečně velkých
suchých izolačních podložek nebo obalů, které zabrání
jakémukoli fyzickému kontaktu s obrobkem nebo zemí.
D Nepoužívejte střídavý svařovací výstup ve vlhkých, mokrých
nebo stísněných prostorech, nebo pokud hrozí nebezpečí pádu.
D AC výstup používejte POUZE tehdy, kdy je to pro svařovací
proces nutné.
D Pokud je AC výstup nutný, používejte dálkové ovládání, pokud je
jednotka obsahuje.
D Pokud existují jakékoli z následujících nebezpečných podmínek a
situací, je nutné dodržovat další bezpečnostní opatření: práce na
vlhkých místech nebo ve vlhkém oděvu, na kovových
konstrukcích (podlahy, mřížky nebo lešení), ve stísněné poloze
(například vsedě, vkleče nebo vleže) nebo v případě vysokého
rizika nevyhnutelného nebo nechtěného kontaktu s obrobkem
nebo zemí. V takových případech používejte následující vybavení
v tomto pořadí: 1) poloautomatickou (drátovou) svářečku s
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konstantním DC napětím, 2) ruční DC obloukovou svářečku nebo
3) AC svářečku se sníženým napětím naprázdno. Ve většině
situací se doporučuje použít drátovou svářečku s konstantním DC
napětím. Nepracujte sami!
Před instalací nebo prováděním servisu zařízení odpojte napájení
a zastavte motory. Přívod napájení zablokujte a označte podle
normy OSHA 29 CFR 1910.147 (viz bezpečnostní normy).
Zařízení správně nainstalujte, uzemněte a provozujte podle tohoto
návodu k použití a státních a místních nařízení.
Vždy zkontrolujte uzemnění a zajistěte, aby byl zemnicí drát
napájení správně připojen k zemnicí svorce ve skříni zařízení pro
odpojení nebo aby byla zástrčka připojena ke správně uzemněné
zásuvce.
Při připojování vstupů připojte nejprve správný zemnicí vodič a
veškerá spojení dvakrát zkontrolujte.
Kabely musí být suché, neumaštěné a chráněné před horkými
kovy a jiskrami.
Napájecí kabely a zemnicí vodiče často kontrolujte kvůli
poškození nebo výskytu holých drátů (poškozené okamžitě
vyměňte – holé dráty mohou zabíjet).
Veškeré vybavení, které se nepoužívá, vždy vypněte.
Nepoužívejte opotřebované, poškozené, příliš malé nebo
opravované kabely.
Neomotávejte kabely kolem sebe.
Pokud je třeba uzemnit obrobek, proveďte to přímo samostatným
kabelem.
Nedotýkejte se elektrody, pokud se dotýkáte obrobku, země nebo
jiné elektrody v jiném zařízení.
Nedotýkejte se současně držáků elektrod připojených ke dvěma
svářečkám, protože jsou pod napětím naprázdno.
Používejte pouze dobře udržované vybavení. Poškozené části
okamžitě vyměňte nebo opravte. Údržbu provádějte podle
návodu.
Pokud pracujete nad zemí, používejte bezpečnostní postroj.
Všechny panely, kryty a obaly musí být bezpečně zajištěny.
Upevněte pracovní kabel tak, aby měl dobrý kontakt kov na kov s
obrobkem nebo pracovním stolem co nejblíže ke svařování.
Izolujte pracovní upevnění, když není připojeno k obrobku, aby
nedošlo ke kontaktu s kovovými objekty.
Nepřipojujte k žádné výstupní svorce svařování více než jednu
elektrodu nebo pracovní kabel. Pokud proces nepoužíváte,
odpojte kabely.
Při práci s dodatečným vybavením na vlhkých nebo mokrých
místech používejte ochranu GFCI.

V napájecích zdrojích invertoru existuje i PO
odpojení přívodu napájení VÝZNAMNÉ DC NAPĚTÍ.
D Než se budete dotýkat jakýchkoli součástí, vypněte zařízení,
odpojte vstupní napájení a vybijte vstupní kondenzátory podle
pokynů v návodu.
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HORKÉ SOUČÁSTI mohou způsobit
popáleniny.
D Nedotýkejte se jich holýma rukama.
D Před zahájením práce na vybavení je nechte
vychladnout.
D Při manipulaci s horkými součástmi používejte vhodné nástroje
a/nebo silné svařovací rukavice a oděvy, abyste se vyhnuli
popáleninám.

DÝM A PLYNY mohou být nebezpečné.
Při svařování vzniká dým a plyny. Vdechování
těchto výparů a plynů může být nebezpečné pro
vaše zdraví.
D Držte hlavu mimo dým. Nevdechujte jej.
D Větrejte pracovní prostor a/nebo k odstraňování svařovacích
plynů a výparů používejte lokální nucené větrání v místě oblouku.
Doporučený způsob, jak určit odpovídající ventilaci, spočívá
v odebrání vzorku složení a množství výparů a plynů, kterým je
personál vystaven.
D V případě nedostatečné ventilace používejte schválený respirátor
s přívodem vzduchu.
D Přečtěte si a seznamte se s bezpečnostními listy (SDS) a pokyny
výrobce pro lepidla, nátěry, čisticí prostředky, spotřební materiály,
chladiva, odmašťovadla, tavidla a kovy.
D Ve stísněných prostorech pracujte jen tehdy, pokud mají dobrou
ventilaci nebo pokud máte respirátor s přívodem vzduchu. Vždy
zajistěte vyškolený dohled. Svařovací dým a plyny mohou vytěsnit
vzduch a snížit množství kyslíku a způsobit tak úraz nebo smrt.
Zajistěte, aby byl vdechovaný vzduch bezpečný.
D Nesvařujte blízko míst, kde se provádí odmašťování, čištění nebo
sprejování. Teplo a záření oblouku může reagovat s výpary za
vzniku vysoce toxických a dráždivých plynů.
D Nesvařujte na potažených kovech, například pozinkované,
olovnaté nebo kadmiové oceli, pokud není povlak mimo svařovací
zónu, oblast nemá zajištěné dobré větrání a nepoužíváte
respirátor s přívodem vzduchu. Povlaky a kovy obsahující tyto
prvky mohou při svařování uvolňovat toxické výpary.

PAPRSKY ZE SVAŘOVACÍHO OBL
OUKU mohou popálit oči a pokožku.
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Při svařování vznikají intenzivní viditelné a
neviditelné (ultrafialové a infračervené) paprsky,
které mohou popálit oči a pokožku. Od svařování
odletují jiskry.
Pokud svařujete nebo proces sledujete, používejte schválenou
svářečskou kuklu s vhodným odstínem filtrovacího štítu, abyste
se před paprsky a jiskrami chránili (viz ANSI Z49.1 a Z87.1 v
bezpečnostních normách).
Pod kuklou používejte ochranné brýle s bočním stíněním.
Ostatní před záblesky, září a jiskrami chraňte pomocí
ochranných zástěn a bariér a upozorněte je, aby se na oblouk
nedívali.
Používejte ochranu těla vyrobenou z odolných a ohnivzdorných
materiálů (kůže, silná bavlna, vlna). K ochraně těla patří
neumaštěné oděvy, například kožené rukavice, silné košile,
kalhoty bez záložek, vysoké boty a přilba.

SVAŘOVÁNÍ může způsobit požár
nebo výbuch.
Svařování na uzavřených nádobách, například
nádržích, barelech nebo potrubí, může způsobit
jejich výbuch. Od svařovacího oblouku odletují
jiskry. Odletující jiskry, horký obrobek a horké
vybavení mohou způsobit popáleniny a požáry. Nechtěný kontakt
elektrody s kovovými objekty může způsobit vznik jisker, výbuch,
přehřátí nebo požár. Před svařováním místo prohlédněte a
zkontrolujte, že je bezpečné.
D Zajistěte, aby v okruhu nejméně 10,7 m od svařovacího oblouku
nebyly žádné hořlaviny. Pokud to není možné, dobře je zakryjte
schválenými obaly.
D Nesvařujte tam, kde mohou odletující jiskry zasáhnout hořlavé
materiály.
D Chraňte sebe i ostatní před odletujícími jiskrami a horkými kovy.
D Nezapomeňte, že jiskry a horké svařovací materiály mohou
snadno proniknout malými otvory a prasklinami.
D Při práci sledujte, zda něco nehoří, a mějte připravený hasicí
přístroj.
D Mějte na paměti, že svařování na stropu, podlaze, přepážce nebo
příčce může způsobit požár na druhé skryté straně.
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D Svařování a řezání ráfků kol je zakázáno. Při zahřátí pneumatiky
může dojít k explozi. U opravených ráfků a kol hrozí selhání. Viz
dokument OSHA 29 CFR 1910.177 uvedený v bezpečnostních
normách.
D Nesvařujte na nádobách, které obsahovaly hořlaviny, nebo na
uzavřených nádobách, například nádržích, barelech nebo potrubí,
pokud nejsou vhodně připraveny podle AWS F4.1 a AWS A6.0 (viz
bezpečnostní normy).
D Nesvařujte tam, kde může atmosféra obsahovat hořlavý prach,
plyny nebo páry (například benzínové).
D Připojte pracovní kabely co nejblíže ke svařovací zóně, aby se
zkrátila cesta svařovacího proudu a kabely nevedly přes možná
neznámá místa a nemohly způsobit úraz elektrickým proudem,
vznik jisker nebo požáru.
D Pomocí svářečky nerozmrazujte zamrzlé potrubí.
D Nepoužívané elektrody vyjměte z držáku a nepoužívané
svařovací dráty ustřihněte u kontaktní špičky.
D Používejte ochranu těla vyrobenou z odolných a ohnivzdorných
materiálů (kůže, silná bavlna, vlna). K ochraně těla patří
neumaštěné oděvy, například kožené rukavice, silné košile,
kalhoty bez záložek, vysoké boty a přilba.
D Před svařováním odložte veškeré hořlaviny, například
zapalovače nebo zápalky.
D Po dokončení práce zkontrolujte, zda na místě nejsou jiskry,
žhnoucí uhlíky nebo plameny.
D Používejte pouze vhodné pojistky nebo jističe. Zajistěte, aby
nebyly nadměrné a neobcházely se.
D Dodržujte požadavky norem OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) a NFPA
51B pro práci s horkými objekty a zajistěte požární dohled a hasicí
přístroj.
D Přečtěte si a seznamte se s bezpečnostními listy (SDS) a pokyny
výrobce pro lepidla, nátěry, čisticí prostředky, spotřební materiály,
chladiva, odmašťovadla, tavidla a kovy.

ODLETUJÍCÍ KOVY nebo NEČISTOTY
mohou způsobit poranění očí.
D Svařování, odsekávání, kartáčování a
broušení může způsobit vznik jisker a
odletujících částí kovů. Z chladnoucích svarů
může odpadávat struska.
D Pod kuklou používejte ochranné brýle s
bočním stíněním.

HROMADĚNÍ PLYNŮ může
způsobit úraz nebo smrt.
D Pokud nepoužíváte stlačené plyny, vypněte
přívod.
D Ve stísněných prostorech vždy zajistěte
ventilaci nebo používejte respirátor s přívodem
vzduchu.

ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE (EMF)
mohou ovlivňovat funkci implantovaných
zdravotnických přístrojů.
D Uživatelé kardiostimulátorů a jiných implant
ovaných přístrojů se musí držet stranou.
D Uživatelé implantovaných zdravotnických přístrojů se musí
předtím, než se budou pohybovat v blízkosti provozu
obloukového svařování, bodového svařování, drážkování,
řezání plazmou nebo indukčního ohřevu poradit se svým
lékařem.

HLUK může poškodit sluch.
Hluk vznikající při některých procesech a u
některých zařízení může poškozovat sluch.
D Pokud je úroveň hluku vysoká, používejte
schválenou ochranu sluchu.

TLAKOVÉ
LÁHVE
mohou
poškození vybuchnout.

při

Plynové láhve obsahují vysoce stlačené plyny. Při
poškození mohou vybuchnout. Protože láhve jsou
běžnou součástí svařovacího procesu, nakládejte s
nimi opatrně.
D Chraňte je před nadměrným teplem, mechanickými rázy, fyzickým
poškozením, struskou, otevřeným ohněm, jiskrami a oblouky.
D Instalujte je ve vzpřímené poloze se zajištěním pomocí
nepohyblivých podpěr nebo stojanů, aby se nepřevrátily a
nespadly.
D Udržujte láhve stranou svařování nebo jiných elektrických
obvodů.
D Nikdy na láhve nezavěšujte svařovací hořáky.
D Nikdy nedovolte, aby se láhve dotkla svařovací elektroda.

D Nikdy nesvařujte na tlakové láhvi – dojde k výbuchu.
D Používejte pouze správné tlakové láhve, regulátory, hadice a
armatury zkonstruované pro daný účel. Udržujte je v dobrém
stavu.
D Při otevírání ventilu láhve se od výstupu ventilu odvraťte. Při
otevírání ventilu nestůjte před nebo za regulátorem.

D Pro ventil používejte ochranné víčko (pokud se právě nepoužívá
nebo není připojen).
D Používejte odpovídající vybavení a správné postupy. Při zvedání
a přesunování válců musí být k dispozici dostatečný počet osob.
D Přečtěte si a dodržujte pokyny týkající se láhví se stlačenými plyny
a souvisejícího vybavení a publikaci Compressed Gas
Association (CGA) P-1 uvedenou v bezpečnostních normách.

1‐3. Další symboly týkající se instalace, provozu a údržby
VÝBUCH BATERIE může způsobit
úraz.

Nebezpečí POŽÁRU NEBO VÝBUCHU
D Neinstalujte a neumisťujte jednotku na hořlavé
povrchy nebo blízko nich.
D Neinstalujte ji blízko hořlavých látek.

D Nepoužívejte svářečku k nabíjení baterií nebo
startování vozidel, pokud nemá k tomu
určenou funkci.

D Nepřetěžujte elektroinstalaci budovy – zkontrolujte, zda má
odpovídající velikost, jmenovité hodnoty a ochranu, kterou tato
jednotka vyžaduje.

PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY mohou
způsobit úraz.
D Závěsné oko používejte pouze ke zvedání
jednotky, NE spuštěných zařízení, tlakových
láhví nebo jiného příslušenství.
D Ke zvednutí a podložení zařízení použijte
správné postupy a vybavení odpovídající
kapacity.
D Pokud jednotku přesouváte pomocí vysokozdvižného vozíku,
zajistěte, aby zdvihadla byla dostatečně dlouhá, aby sahala až
za druhý konec jednotky.
D Při práci na vyvýšeném místě udržujte vybavení (kabely a
šňůry) stranou od projíždějících vozidel.
D Při ručním zvedání těžkých předmětů nebo vybavení se řiďte
pokyny v publikaci Applications Manual for the Revised NIOSH
Lifting Equation (č. publikace 94-110).

NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ může
způsobit PŘEHŘÁTÍ.
D Nechávejte zařízení vychladnout a řiďte se
jmenovitým pracovním cyklem.
D Než znovu začnete svařovat, snižte proud
nebo zkraťte pracovní cyklus.
D Neblokujte a nefiltrujte proudění vzduchu do
jednotky.

POHYBLIVÉ
SOUČÁSTI
způsobit úraz.

D Držte se stranou pohybujících se součástí
zařízení, například ventilátorů.
D Veškeré panely, dvířka, obaly a kryty musí být
uzavřeny, zabezpečeny a zajištěny.
D Dvířka, panely, obaly a kryty mohou pro účely údržby a řešení
problémů odnímat pouze kvalifikované osoby.
D Po skončení údržby a před připojením napájení dvířka, panely,
obaly a kryty znovu zajistěte.

PŘEČTĚTE SI POKYNY.
D Před instalací, provozem nebo servisem
jednotky si přečtěte všechny štítky a návod k
použití a řiďte se uvedenými pokyny. Přečtěte
si bezpečnostní informace na začátku návodu
a v rámci každé části.
D Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.
D Instalaci, údržbu a servis provádějte podle návodu k použití,
oborových norem a státních a místních nařízení.

HF ZÁŘENÍ může způsobit rušení.

ODLETUJÍCÍ JISKRY mohou
způsobit úraz.
D Chraňte si obličej a oči obličejovým štítem.
D Wolframové elektrody tvarujte pouze na
bruskách s vhodnou ochranou na bezpečném
místě a s vhodnou ochranou obličeje, rukou a
těla.
D Jiskry mohou způsobit požár – udržujte hořlaviny stranou.

ELEKTROSTATICKÉ VÝBOJE (ESD)
mohou poškodit plošné spoje.

D
D
D
D

D PŘED manipulací s deskami plošných spojů
nebo podobnými součástmi si nasaďte
uzemněný pásek na zápěstí.
D Ke skladování, přesouvání nebo dopravě
desek plošných spojů používejte vhodné
antistatické obaly.

SVAŘOVACÍ DRÁT může způsobit
zranění.
D Netiskněte spínač pistole, dokud k tomu
nedostanete pokyn.
D Nemiřte pistolí na žádné části těla, jiné osoby
nebo kovy při navlékání svařovacího drátu.

D Vysokofrekvenční (HF) záření může rušit
rádiovou navigaci, bezpečnostní služby,
počítače a komunikační zařízení.
D Instalaci mohou provádět pouze kvalifikované
osoby, které mají zkušenosti s elektronickými
zařízeními.
Uživatel má povinnost požádat kvalifikovaného elektrotechnika
o neprodlenou opravu případného problému s rušením, který při
instalaci může vzniknout.
Pokud od FCC dostanete oznámení o rušení, přestaňte zařízení
okamžitě používat.
Zajistěte pravidelnou kontrolu a údržbu instalace.
Dvířka a panely vysokofrekvenčního zdroje musí být dobře
uzavřené, jiskřiště musí být správně nastavená a možnost
rušení je nutné snížit na minimum pomocí uzemnění a stínění.

OBLOUKOVÉ
SVAŘOVÁNÍ
způsobit rušení.

POHYBLIVÉ SOUČÁSTI mohou
způsobit úraz.
D Držte se stranou pohybujících se součástí
zařízení.
D Nepřibližujte se k bodům ohybu, například k
hnacím válcům.

mohou

D
D
D
D

může

D Elektromagnetická energie může rušit citlivá
elektronická zařízení, například počítače a
počítačově řízená zařízení (například roboty).
D Zajistěte, aby veškeré vybavení ve svařovací
zóně bylo elektromagneticky kompatibilní.
Abyste snížili možnost rušení na minimum, zajistěte, aby byly
svařovací kabely co nejkratší, blízko sebe a nízko umístěné
(například na podlaze).
Svařování provádějte ve vzdálenosti 100 metrů od citlivých
elektronických zařízení.
Zajistěte, aby bylo svařovací zařízení nainstalováno a
uzemněno podle tohoto návodu.
Pokud přesto dochází k rušení, uživatel musí přijmout
dodatečná opatření, například svářečku přesunout, použít
stíněné kabely či síťové filtry nebo pracovní zónu odstínit.
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1‐4. Upozornění zákona California Proposition 65
VAROVÁNÍ: Tento produkt Vás může vystavit působení
chemických látek, včetně olova, o nichž je ve státě Kalifornie
známo, že způsobují rakovinu, poškození plodu či jiné
poruchy reprodukce.
Další
informace
získáte
www.P65Warnings.ca.gov.

na

internetové

adrese

1‐5. Hlavní bezpečnostní normy
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
je k dispozici volně ke stažení od organizace American Welding Society
na adrese http://www.aws.org nebo k zakoupení od organizace Global
Engineering Documents
(telefon:
1-877-413-5184,
web:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, od
organizace Global Engineering Documents (telefon: 1-877-413-5184,
web: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, od
organizace Global Engineering Documents (telefon: 1-877-413-5184,
web: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, od organizace National
Fire Protection Association, Quincy, MA 02169 (telefon:
1-800-344-3555, web: www.nfpa.org a www.sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
od organizace Compressed Gas Association, 14501 George Carter
Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: 703-788-2700, web:
www.cganet.com).

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, od organizace Canadian Standards Association, Standards
Sales, 5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada
L4W 5NS (telefon: 800-463-6727, web: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, od organizace American National
Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (telefon:
212-642-4900, web: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, od organizace National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02169 (telefon: 1-800-344-3555, web:
www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, titul 29, Code of Federal Regulations (CFR), část 1910.177
podčást N, část 1910 podčást Q a část 1926 podčást J, z úřadu U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box
371954, Pittsburgh, PA 15250‐7954 (telefon: 1 866 512 1800) (existuje
10 regionálních úřadů OSHA – telefon na region 5, Chicago, je
312 353 2220, webové stránky: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (telefon: 1-800-232-4636, web:
www.cdc.gov/NIOSH).

1‐6. Informace o EMF
Elektrický proud ve vodičích způsobuje vznik lokalizovaných
elektrických a magnetických polí (EMF). Proud při obloukovém
svařování (a podobných procesech, včetně bodového svařování,
drážkování, řezání plazmou a indukčního ohřevu) způsobuje vznik
EMF kolem svařovacího obvodu. EMF mohou rušit některé
zdravotnické implantáty, například kardiostimulátory. Pro osoby, které
je používají, je nutné zajistit ochranná opatření. Příkladem je omezení
přístupu pro kolemjdoucí nebo individuální vyhodnocení rizik pro
svářeče. Všichni svářeči musí dodržovat následující postupy, aby
snížili expozici EMF ze svařovacího obvodu na minimum:

4. Udržujte hlavu a tělo co nejdále od zařízení ve svařovacím
obvodu.

1. Zajistěte, aby kabely byly u sebe (kroucením nebo slepením
nebo pomocí krytu).

Informace o implantovaných zdravotnických přístrojích:
Uživatelé implantovaných zdravotnických přístrojů se musí předtím,
než se budou pohybovat v blízkosti provozu obloukového svařování,
bodového svařování, drážkování, řezání plazmou nebo indukčního
ohřevu (nebo tyto úkony sami provádět) poradit se svým lékařem.
Pokud to lékař schválí, doporučujeme dodržovat výše uvedené
postupy.

2. Nepohybujte se mezi svařovacími kabely. Umístěte kabely na
jednu stranu směrem od uživatele.
3. Neomotávejte kabely kolem sebe.
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5. Připojte pracovní upevnění k obrobku co nejblíže ke svaru.
6. Nepracujte vedle napájecího zdroje, neseďte na něm a
neopírejte se o něj.
7. Pokud právě nesete zdroj napájení nebo podavač drátu,
nesvařujte.

