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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 560:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 121 Svařování a příbuzné
procesy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 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 března 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 560:2005.

Hlavní změny v tomto novém vydání:

Toto vydání se liší od EN 560:2005 (které bylo doplněno EN 560:2005/AC:2007) následovně:

a)   normativní odkazy byly aktualizovány;

b)   byla přidána kapitola 3, termíny a definice;

c)   byl přidán horní limit tlaku 2 MPa pro hadicové přípojky;

d)   byly aktualizovány konstrukční požadavky pro průměr „d7“.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato norma stanovuje rozměry a specifikuje charakteristiky jednotlivých částí hadicových přípojek
pro svařování, řezání a příbuzné procesy, například pro redukční ventily podle EN ISO 2053
a hořáky. Vhodnost hadicových přípojek uvedených dále se uvažuje podle použitého rozmezí tlaku.
Tato norma nezahrnuje konstrukční návrh hadicových nástavců vložených do hadic. Toto je
specifikováno v EN 1256.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


