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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14134:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 156 Větrání budov, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2019 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 srpna 2019.

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 14134:2004.

Ve srovnání s normou EN 14134:2004 byly provedeny následující změny:

–    úprava názvu tak, aby byl v souladu s termíny definovanými v tomto dokumentu;

–    úprava předmětu normy za účelem vypuštění identifikace odpovědných osob;

–    úprava předmětu normy s cílem definovat použití tohoto dokumentu na místě instalace a ve
velkém měřítku;

–    úprava definic za účelem jejich doplnění;

–    doplnění předběžných požadavků pro použití tohoto dokumentu;

–    úprava metod za účelem odstranění pořadí kroků;

–    úprava metody vzorkování tak, aby byla použitelná pro všechny kontroly a měření definované
v tomto dokumentu;

–    úprava metody vzorkování za účelem vysvětlení různých úrovní;

–    úprava metod předběžné kontroly a kontroly funkčnosti tak, aby byly popsány vyčerpávajícím
způsobem a byly podrobnější;

–    dodatečná předběžná kontrola požadavků na ekodesign a označování výrobků;

–    doplnění požadavků na nejistoty zařízení;

–    odstranění požadavku na celkové nejistoty měření;

–    úprava metod měření průtoku vzduchu a měření netěsnosti potrubí tak, aby byly v souladu se
stávajícími
evropskými normami;

–    odstranění metody kontrolního měření tak, aby odpovídala podmínkám měření na místě;

–    úprava metody měření hluku;

–    nahrazení přílohy A za účelem uvedení příkladu kontrolních seznamů;



–    nahrazení přílohy B za účelem uvedení příkladu zkušebních tlaků;

–    odstranění přílohy C.

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
Účelem větracího systému v obytných budovách je přivádět vzduch do obytných místností a odvádět
jej z nich.

Větrací systém by měl být navržen tak, aby splňoval svůj účel a zároveň minimalizoval spotřebu
energie a možné nepohodlí (např. hluk, průvan).

Požadavky na provedení větracího systému stanoví projektant ve specifikacích obytných částí.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje kontroly a metody měření pro ověření vhodnosti instalovaných větracích
systémů v obytných budovách pro daný účel. Lze jej použít při uvádění nových systémů do provozu
a při zkoušení vlastností stávajících systémů. Poskytuje možnost volby mezi jednoduchými
zkušebními metodami, pokud jsou dostačující, a rozsáhlými měřeními, pokud jsou nezbytná.

Vzhledem k tomu, že tento dokument byl vypracován pro rozsáhlé použití, a s ohledem na praktické
podmínky měření v terénu, se na funkční měření nepoužívají žádné korekce týkající se okolních
podmínek (teplota a barometrický tlak).

Tento dokument se zabývá body d), e), f) a g) následujícího seznamu, který uvádí jednotlivé fáze
návrhu, instalace, kontroly a měření větracího systému:

a)   návrh a dimenzování větracího systému pro obytné budovy;

b)   instalace systému;

c)   vyvažování a seřizování systému;

d)   předběžné kontroly systému;

e)   funkční kontroly systému;

f)    funkční měření systému;

g)   zvláštní měření systému, jsou-li vyžadována.

Tento dokument se vztahuje na větrací systémy (pro nucené, hybridní, přirozené větraní), které
obsahují některý z následujících prvků:

–    koncová vzduchotechnická zařízení (pro přívod, odvod, sání a výfuk);

–    zařízení pro dopravu vzduchu (vnější, vnitřní);

–    regulaci;

–    potrubí;

–    ventilátory;

–    filtry;

–    zpětné získávání tepla;

–    ohřev/chlazení přiváděného vzduchu;

–    zařízení pro cirkulaci vzduchu;

–    odsavač par;

–    větrací hlavice;



–    klapky;

–    zařízení pro snížení hluku.

U multifunkčních VZT jednotek se kontrola a měření vztahují pouze na jejich větrací část. Proto se
tento dokument nevztahuje na:

–    systémy ohřevu vzduchu a jejich regulaci;

–    systémy chlazení vzduchu a jejich regulaci;

–    systémy elektrického napájení.

Tento dokument nezahrnuje následující body:

–    vzduchotěsnost obálky budovy; infiltrace vzduchu skrze obálku budovy může ovlivnit intenzitu
větrání celé obytné budovy i jednotlivých místností (viz EN ISO 9972);

–    vliv větracího systému na rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu osob (viz např. EN 15726).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


