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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13618:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 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.

Tento dokument nahrazuje EN 13618:2011.

EN 13618:2016 zahrnuje dále uvedené významné změny proti EN 13618:2011.

a)  zkoušení koroze pod napětím se provádí pouze s amoniakem;

b)  je vypuštěn požadavek a zkušební metoda pro odolnost sedla hadicové spojky s vnitřním
závitem;

c)  v tabulce 8 jsou vypuštěny některé hodnoty minimálních průtoků a minimálních vnitřních
průměrů;

d)  pro zkoušení odolnosti proti tlakovým rázům jsou uvedeny podrobné specifikace pro DN
a použitý zkušební tlak;

e)  jsou uvedeny nové zkušební metody pro odolnost proti korozi a odolnost proti UV záření;

f)   v tabulce A.2 jsou zmenšeny rozměry C;

g)  při zkoušce hydraulické výkonnosti a trvanlivosti je snížen počet impulzů;

h)  jsou uvedeny doporučené kontrolní zkoušky pro specifické funkční požadavky.

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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, rozměry a funkční
vlastnosti ohebných připojovacích hadic, opletených nebo neopletených, určených pro pitnou vodu
s nejvyšším hydrostatickým přetlakem 1 MPa a nejvyšší provozní teplotou 70 °C. Tato norma je
určena pro ohebné připojovací hadice používané ve vnitřních vodovodech, pro připojování
výtokových armatur, ohřívačů a podobných zařízení.

POZNÁMKA Pro ohebné připojovací hadice, určené pro použití jako integrální součásti elektrických
zařízení platí EN 61770 [1].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


