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Předmluva
Tento dokument (EN 13012:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 393 "Příslušenství pro
uskladňovací nádrže a benzinové čerpací stanice“, jejíž sekretariát zajišťuje  DIN.

Této evropské normě se nejpozději do prosince 2012 uděluje status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu
se zruší nejpozději do prosince 2012.

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 13012:2001

Hlavní změny proti EN 13012:2001 jsou:

a)   Na konci předmětu normy byla doplněna nová poznámka: Jiná paliva než dle kategorie výbušnosti
IIA jsou z této evropské normy vyloučena

b)   Byla doplněna informativní příloha C týkající se ohledu na okolí

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic.

Vztah této normy k Evropské směrnici je v informační příloze ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

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 stanoví bezpečnostní a ekologické požadavky na konstrukci a provozování
výdejních pistolí, montovaných na měrná čerpadla a výdejní stojany, instalované v čerpacích
stanicích a používané k plnění nádrží motorových vozidel, lodí, lehkých letadel a kanystrů kapalným
palivem při průtoku do 200 l.min–1.

Požadavky platí pro automatické výdejní pistole na hořlavá kapalná paliva při teplotách prostředí
mezi –25 °C a +40 °C s možností zvýšení rozsahu teplot.

Tato evropská norma neplatí pro zařízení na vydávání zkapalněného topného plynu ani stlačeného
zemního plynu.

Tato evropská norma nezahrnuje žádné takové požadavky na měření výkonu, které mohou být
stanovené ve Směrnici na měřicí přístroje, ani takové, které mohou být stanovené ve Směrnici pro
elektromagnetickou kompatibilitu.

Stupeň účinnosti regenerace par není v této evropské normě uvažován.

POZNÁMKA 1 Tato evropská norma neplatí pro zařízení používající zkapalněný topný plyn (LPG),
zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo stlačený zemní plyn (CNG)

POZNÁMKA 2 Jiná paliva než dle kategorie výbušnosti IIA jsou z této evropské normy vyloučena.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


