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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13053:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 156 Větrání budov, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2020 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 června 2020.

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

Tento dokument nahrazuje EN 13053:2006+A1:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě požadavku uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky Směrnice EU.

Vztah ke Směrnici EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument byl revidován a obsahuje nové požadavky podle požadavků na ekodesign větracích
jednotek uvedených v nařízení Komise EU č. 1253/2014.

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.



Úvod
Tato evropská norma je součástí souboru norem pro vzduchotechnické jednotky používané pro
větrání a klimatizaci budov s přítomností lidí. Posuzuje hodnocení a provedení vzduchotechnických
jednotek jako celku, požadavky a provedení konkrétních součástí a částí vzduchotechnických
jednotek včetně hygienických požadavků. Pozice této normy v oblasti strojních zařízení budov je
znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 – Pozice této normy v oblasti strojních zařízení budov



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky a zkoušky pro hodnocení a provedení větracích jednotek pro
jiné než obytné budovy (NRVU), konkrétně vzduchotechnických jednotek pro úpravu vzduchu (AHU).
Stanoví požadavky, klasifikace a zkoušení součástí a částí vzduchotechnických jednotek.

Tento dokument se vztahuje na zkoušky prováděné v laboratoři a na místě instalace (in situ). Tento
dokument platí jak pro sériově vyráběné vzduchotechnické jednotky, tak pro vzduchotechnické
jednotky na zakázku.

Tento dokument se vztahuje na AHU a jednotlivé části AHU s návrhovým průtokem vzduchu > 250
m3·h-1. Tento dokument se vztahuje na jednosměrné větrací jednotky (UVU) s dalšími částmi pro
úpravu vzduchu navíc k filtraci.

Tato norma nezahrnuje:

–    jednosměrné (UVU) a obousměrné (BVU) větrací jednotky pro obytné budovy;

–    jednosměrné větrací jednotky (UVU) pro jiné než obytné budovy, které se skládají pouze
z opláštění a ventilátoru s filtrem nebo bez něj.

POZNÁMKA 1 Větrací jednotky pro obytné budovy spadají do EN 13142.

POZNÁMKA 2 Na jednosměrné větrací jednotky pro jiné než obytné budovy, které se skládají pouze
z opláštění, ventilátoru s filtrem nebo bez něj, se vztahuje norma EN 17291.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


