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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14543:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 181 Spotřebiče na
zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 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 ledna 2018.

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

Tento dokument nahrazuje EN 14543:2005+A1:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv.

Vztah ke směrnici 2009/142/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou:

–    doplnění nejvyššího tlaku v předmětu normy;

–    přístup k ventilu lahve (pouze jednou rukou bez použití klíče nebo nářadí);

–    omezení tepelného příkonu při zapalování na 5 kW;

–    doplnění požadavků na vnitřní flexibilitu;

–    rozlišení mezi spotřebiči namontovanými na stěnu, zavěšenými a umístěnými na zem;

–    požadavek na odolnost elektrických zařízení proti vodě;

–    vypuštění odkazu na spotřebiče, které vyhovují EN 449;

–    doplněno upozornění na výměnu potrubí nebo ohebných hadic.

Přílohy A, B a ZA jsou informativní.

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.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky na návrh, bezpečnost a značení a zkušební metody pouze
pro venkovní ohřívače – sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro
dostatečné větrané prostory.

Tyto spotřebiče jsou určeny výlučné pro použití s palivy třetí třídy, jak je definováno v kapitole 4.

Tato evropská norma platí pro spotřebiče, jejichž jmenovitý tepelný příkon není větší než 17 kW
(vztaženo na spalné teplo) a nejvyšší vstupní tlak 50 mbar:

–    stacionární nebo

–    pojízdné včetně spotřebičů, které obsahují prostor pro uložení přenosné a plnitelné lahve na
zkapalněný uhlo-
vodíkový plyn.

Tato evropská norma neplatí pro spotřebiče, které jsou opatřeny ventilátorem buď pro přivádění
spalovacího vzduchu, nebo pro cirkulaci konvekčního vzduchu.

Tato evropská norma se netýká lahví na zkapalněný uhlovodíkový plyn, ani jejich příslušného
regulátoru, potrubí a ohebných hadic používané pro přívod plynného paliva do spotřebičů, na něž se
vztahuje tato evropská norma. Regulátory, potrubí a ohebné hadice jsou zahrnuty v dalších normách
(EN 16129, EN 16436-1 a prEN 16436-2 atd.) a národních předpisech.

Tato evropská norma nestanovuje žádné zvláštní požadavky na tepelnou účinnost tohoto typu
spotřebičů, ale stanovuje požadavky týkající se spalování, což je otázka bezpečnosti, zajišťující účinné
spalování plynného paliva. Metoda měření funkčních vlastností je ale popsána v informativní příloze
B.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


