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Zadeva:
Novice o stanju standarda EN 353-1 in informacije o predstavitvi novega končnega zatiča Söll
GlideLoc proizvajalca Miller®

Spoštovani kupec,
po dopisih o spremembi standarda EN 353-1, ki smo vam jih poslali julija 2012 in aprila 2011, vam
sedaj pošiljamo nove informacije o zadnjem stanju standarda.
Odkar je bil 19. marca 2010 v Uradnem listu Evropske unije objavljen podatek o umiku evropskega
standarda EN 353-1:2002, je potekalo razvijanje novega standarda, kot smo sporočili 28. marca 2011.
V prehodnem obdobju so priglašeni organi izvajali dodatne teste, kot je določeno v testnem postopku
CNB/P/11.073, da bi ponovno ocenili varnost sistemov za preprečevanje padcev v skladu z Direktivo
89/686/EGS.
Med novembrom 2012 in aprilom 2013 je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) v vseh državah
članicah EU opravil javno raziskavo. Delovna skupina 2 (WG 2) je pregledala vse komentarje in
predlagala besedilo v zvezi z novo različico standarda EN 353-1.
Po posvetu s tehničnim odborom 160 (TC 160) je bilo besedilo posredovano vsem evropskim
državam v uradno glasovanje (CEN). Če ga bodo vse države ratificirale, bo besedilo usklajeno in
objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, državni priglašeni organi v Evropi pa ga bodo začeli
izvajati (predvidoma konec leta 2014 ali v začetku leta 2015).
Ob tej priložnosti vam na naslednji strani dopisa predstavljamo še nove končne zatiče Söll GlideLoc
12 kN proizvajalca Miller, ki izpolnjujejo eno izmed zahtev v novem osnutku standarda EN 353-1.
Če potrebujete pomoč v zvezi z našimi izdelki, se lahko obrnete na trgovskega zastopnika sistemov
za preprečevanje padcev Honeywell ANTHRON d.o.o., Trgovska ulica 3, Izola telefon 05/64-00-150,
e-pošta info@anthron.si ali pa nam pišete na naslov: scs-hof@honeywell.com.

Varnost uporabnikov je za nas vedno na prvem mestu. Kot vodilno podjetje na svetu na področju
varnosti na višini sodelujemo v delovni skupini 2, ki je odgovorna za razvoj novega evropskega

standarda EN 353-1. O napredku novega standarda vas bomo še naprej obveščali, veseli pa bomo
tudi vaših vprašanj, ki jih lahko pošljete na naslov: info@anthron.si
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