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Národní předmluva
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 497:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 181 Spotřebiče na
zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2022 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 prosince 2023.

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

Tento dokument nahrazuje EN 497:1997.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

–    přidání doplňkového prvku v názvu pro nádobu o průměru větším než 300 mm;

–    rozšíření oblasti působnosti pro hořáky paelly;

–    přidání požadavků a zkoušek pro spotřebiče s vestavěnou lahví na plyn;

–    harmonizace/korekce zkušebních tlaků a zkušebních podmínek.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní
požadavky směrnice (směrnic)/nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je
nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách
CEN.

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

 

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukční a provozní vlastnosti, bezpečnostní specifikace
a hospodárné využití energie, příslušné zkušební metody a značení vařidlových hořáků na
zkapalněný uhlovodíkový plyn, které jsou určeny k ohřevu nádob s kapalinami nebo potravinami
s průměrem větším než 300 mm.



V textu jsou uváděny jako „spotřebiče“.

Tento dokument platí pro spotřebiče obvykle umísťované na podlaze, vybavené jedním nebo několika
otevřenými hořáky, určené k použití ve venkovním prostředí a provozované s palivy v souladu
s kategoriemi specifikovanými v 4.

Spotřebiče provozované s palivy třetí třídy při jiných tlacích, než jsou tlaky definované v 4, jsou
mimo rozsah použití tohoto dokumentu.

Spotřebiče, pro něž platí tento dokument, nejsou připojovány ke kouřovodu pro odvádění spalin
a nejsou připojovány k elektrické síti.

Spotřebiče o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 1,16 kW, nepodléhají žádnému požadavku
týkajícímu se hospodárného využití energie vzhledem k nízkému průtoku.

Na spotřebiče s prstencovými hořáky se na hořáky o průměru větším než 56 cm nevztahuje
požadavek na hospodárné využití energie z bezpečnostních důvodů a z důvodu manipulace
s nádobou.

Tento dokument se nevztahuje na nádoby na LPG na zkapalněný uhlovodíkový plyn, jejich připojený
regulátor tlaku paliva, potrubí a ohebné hadice používané pro dodávku paliva do spotřebičů, pro
které tento dokument platí.

POZNÁMKA Regulátor tlaku paliva, potrubí a ohebné hadice jsou pokryty dalšími normami
(EN 16129, EN 16436-1+A3 a EN 16436-2 atd.) a národními předpisy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


