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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 14043:2005 High rise aerial 

appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety 

and performance requirements and test methods (Високопідйомні транспортні засоби 

для використання протипожежною службою. Автодрабини комбінованої дії. 

Вимоги безпеки, експлуатаційні вимоги та методи випробовування) із поправкою 

AC:2006. 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 25 „Пожежна 

безпека та протипожежна техніка”. 

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України. 

У стандарті є посилання на регіональні стандарти (РС), які в Україні 

прийнято як національні стандарти (НС): 

 

Позначення РС Позначення НС, 

який відповідає РС 

Ступінь 

відповідності 

EN 418:1992, Safety of machinery 

– Emergency stop equipment, 

functional aspects – Principles for 

design (Безпека машинного 

устаткування – Обладнання 

екстреної/аварійної зупинки, 

функціональні аспекти – 

Принципи для проектування) 

ДСТУ EN 418:2003 Безпеч-

ність машин. Пристрої 

аварійної зупинки. Функці-

ювання та принципи 

проектування (EN 418:1992, 

IDT) 

Ідентичний 

(IDT) 

EN 457, Safety of machinery – 

Auditory danger signals – General 

requirements, design and testing 

(ISO 7731:1986, modified) 

(Безпека машинного 

устаткування – Звукові сигнали 

про небезпеку – Загальні 

вимоги, проектування і 

випробування (ISO 7731:1986, 

модифікований) 

ДСТУ EN 457-2001  Безпеч-

ність машин. Звукові 

сигнали небезпеки. Загальні 

вимоги, проектування та 

випробовування 

(EN 457:1992, IDT) 

Ідентичний 

(IDT) 
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EN 954-1:1996, Safety of 

machinery – Safety related parts of 

control systems – Part 1: General 

principles for design (Безпека 

машинного устаткування – 

Частини контрольних систем, 

пов'язані з безпекою – Частина 1: 

Загальні принципи для 

проектування) 

ДСТУ EN 954-1:2003 

Безпечність машин. 

Елементи безпечності сис-

тем керування. Частина 1. 

Загальні принципи 

проектування            

(EN 954-1:1996, IDT) 

Ідентичний 

(IDT) 

EN 982, Safety of machinery – 

Safety requirements for fluid 

power systems and their 

components – Hydraulics (Безпека 

машинного устаткування – 

Вимоги безпеки для рідинних 

енергетичних систем і їх 

компонентів – Гідравліка) 

ДСТУ EN 982:2003 

Безпечність машин. Вимоги 

безпеки до гідравлічних та 

пневматичних систем та 

їхніх складових частин. 

Гідравліка (EN 982:1996, 

IDT) 

Ідентичний 

(IDT) 

EN 1050:1996, Safety of 

machinery – Risk assessment 

(Безпека машинного устаткуван-

ня – Оцінювання ризику) 

ДСТУ EN 1050:2003 

Безпечність машин. 

Принципи оцінювання 

ризику (EN 1050:1996, IDT) 

Ідентичний 

(IDT) 

EN 60204-1:1997, Safety of 

machinery – Electrical equipment 

of machines Part 1: General 

requirements (ISO 60204-1:1997, 

modified) (Безпека машинного 

устаткування – Електро-

обладнання машин – Частина 1: 

Загальні вимоги (ISO 60204-

1:1997, модифікований) 

ДСТУ EN 60204-1:2004 

Безпечність машин. 

Електрообладнання машин. 

Частина 1. Загальні вимоги 

(EN 60204-1:1997, IDT) 

Ідентичний 

(IDT) 
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До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

 – замінено назву стандарту на „Протипожежна техніка. Автодрабини 

пожежні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування” для узгодження з 

чинними національними стандартами, системами; 

– вилучено структурні елементи “Передмова” та “Вступ”;  

 –   вираз „цей європейський стандарт” замінено на „цей стандарт”; 

 – текст стандарту, змінений поправкою AC:2006, виділено подвійною 

рискою ( ); 

– структурні елементи стандарту: „Обкладинка”, „Передмова”, 

„Національний вступ”, „Терміни та визначення понять”, „Бібліографічні дані” – 

оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.   

Копії міжнародних та регіональних стандартів, на які є посилання у 

національному стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних 

документів ДП “УкрНДНЦ”. 
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