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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14037-2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 130 Zařízení pro
vytápění bez zabudovaného zdroje tepla, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Tento dokument nahrazuje EN 14037-2:2003.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2017 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Nejdůležitější změny jsou:

–    byl změněn název;

–    byl změněn úvod normy;

–    byl změněn předmět normy;

–    byl přidán nový referenční panel 2;

–    byla přepracována kapitola 9 „Protokol o zkoušce“.

Tato evropská norma EN 14037, Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší
než 120 °C, se skládá z následujících částí:

–    Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky;

–    Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu;

–    Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním;

–    Část 4: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu;

–    Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy – Zkušební postup pro zkoušku
tepelného výkonu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato evropská norma vychází z poznání, že zahřívané a chlazené stropní sálavé panely, jejichž oblast
použití je popsána dále, jsou při prodeji oceňovány na základě jejich tepelného výkonu. Při hodnocení
a porovnávání různých zahřívaných a chlazených stropních ploch je proto nezbytné vycházet
z jediného, jednoznačně stanoveného ukazatele pro vytápění.

Stropní závěsné sálavé panely mohou být v praxi použity také pro chlazení, a proto je nezbytné
zavést zkušební postup pro vyhodnocení chladicího výkonu. Instalace jiných otopných nebo
chladicích závěsných ploch, než stropních závěsných panelů, vyžaduje za účelem vytápění zkušební
postup pro vyhodnocení tepelného výkonu. Tento zkušební postup se liší od postupu použitého
v případě stropních závěsných sálavých panelů.



1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje zkušební metodu a zkušební místo pro zjišťování tepelného výkonu
stropních
závěsných sálavých panelů podle specifikací uvedených v EN 14037-1:2016, 3.3.1.NP1)

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA EN 14037-1:2016 neobsahuje článek 3.3.1. Předmět této normy
odkazuje k článku 3.31.


