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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12098-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 247 Řídicí systémy pro
technické vybavení budov, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 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 12098-1:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu [11] uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Nejvýznamnější změny v porovnání s EN 12098-1:2013 jsou:

–    respektování faktu, že tato norma náleží do souboru norem ENB v souladu s pravidly pro
tvorbu návrhů norem;

–    vylepšení kapitoly 6.7 Časy spínání a tabulky 2 obsahující časové údaje v souladu
s úpravami EN 12098-5.

Tato norma je součástí souboru norem o energetické náročnosti budov (soubor norem ENB).

V případě, že je tato norma použita v souvislosti s národními nebo regionálními legislativními
požadavky, mohou být k takovým specifickým aplikacím ustanoveny povinné volby na národní nebo
regionální úrovni, zejména pro použití v souvislosti se směrnicemi EU přejatými do národních
legislativních požadavků.

Dalšími cílovými skupinami jsou uživatelé dobrovolného společného certifikačního schématu
Evropské unie pro energetickou náročnost nebytových budov (článek 11.9 EPBD) a všechny další
regionální (např. Pan-evropská) strany, které chtějí podložit své předpoklady pomocí klasifikace
energetické náročnosti určené budovy.

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.



Úvod
Tato evropská norma je součástí řady norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky pro
hodnocení energetické náročnosti budov zvané „Soubor norem ENB“.

Jako součást souboru norem ENB splňuje požadavky souboru základních ENB dokumentů EN ISO
52000-1 (viz citované dokumenty), CEN/TS 16628 a CEN/TC 16629 (viz Bibliografie [2] a [3])
sestaveného pod mandátem uděleným CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného
obchodu (Mandát M/480).

Normy vydané TC 247 pod mandátem M/480 náleží do souboru norem ENB a jsou v souladu
se zastřešující normou (EN ISO 52000-1) a jsou vypracovány v souladu se základními zásadami
a podrobnými technickými
pravidly vyvinutými ve Fázi I tohoto mandátu.

Všechny tyto normy jsou rovněž jasně identifikovány v modulární struktuře vytvořené za účelem
zajištění transparentního a srozumitelného souboru norem ENB. BAC (Building Automation and
Control (Systémy automatizace a regulace budov)) jsou v modulární struktuře identifikovány jako
technické systémy budovy M10. Normy vydávané TC 247 se nicméně zabývají přesností regulace,
regulačními funkcemi a strategiemi regulace využívajícími standardní komunikační protokol (tyto
poslední normy nepatří k souboru norem ENB).

Aby nedocházelo k duplicitě výpočtů v důsledku BAC (vyvarování se dvojnásobného dopadu výpočtů),
v souboru norem ENB BAC nejsou uvedeny žádné výpočty, ale v každé základní normě souboru
norem ENB (od M1 do M9 v modulární struktuře) je vhodně použitý identifikátor a tento je přítomný
v M10 pokryté EN 15232-1. Tento způsob interakce je podrobně popsán v technické zprávě (CEN
ISO/TR 52000-2) doprovázející zastřešující normu.
V důsledku toho není koncepce přílohy A a přílohy B, coby tabulka EXCEL s výpočetními rovnicemi,
používaná v normách ENB použitelná pro normy vydané TC 247 pro mandát M/480.

Hlavními cílovými skupinami této normy jsou všichni uživatelé souboru norem ENB (např. architekti,
inženýři, regulační technici).

Dalšími cílovými skupinami jsou strany, které chtějí podložit své předpoklady pomocí klasifikace
energetické
náročnosti určené budovy.

Více informací je uvedeno v technické zprávě doprovázející tuto normu (CEN/TR 12098-6:2015 [5]).



1 Předmět normy
Tato evropská norma je určena pro elektronická regulační zařízení otopných soustav s vodou jako
teplonosnou látkou o vstupní teplotě do 120 °C NP1).

Toto regulační zařízení reguluje a přizpůsobuje distribuci a/nebo výrobu tepla v závislosti na
venkovní teplotě a dalších referenčních proměnných veličinách a času.

Tato norma se rovněž vztahuje na regulátory, které obsahují integrovanou řídicí funkci optimalizace
zapnutí nebo funkci optimalizace zapnutí/vypnutí.

Požadavky na bezpečnost otopných soustav nejsou touto normou dotčeny.

Dynamické chování ventilů a servopohonů není v této normě zahrnuto.

Koordinované řešení, které by zabránilo nežádoucímu vzájemnému ovlivňování v soustavě s různými
druhy rozvodů a/nebo v soustavě s několika zdroji energie, není součástí této normy.

Tabulka 1 uvádí relativní pozici této normy v souboru norem ENB podle modulární struktury
ustanovené
v EN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 1 Shodnou tabulku lze nalézt v CEN ISO/TR 52000-2, kde jsou pro každý modul
uvedena čísla příslušných norem ENB a doprovodných technických zpráv, které jsou vydané nebo se
připravují.

POZNÁMKA 2 Moduly představují normy ENB, přestože jedna norma ENB může pokrývat více než
jeden modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, například popis
zjednodušené a podrobné metody.



Tabulka 1 – Pozice této normy (v tomto případě M3-5, 6, 7, 8) v rámci modulární struktury souboru
norem ENB
 Zastřešující Budova

(jako
taková)

Technický systém budovy

Dílčí
modul Popisy Popisy Popisy Vytápění Chlazení Větrání Zvlhčování Odvlhčování Teplá

voda Osvětlení
Automatizace
a regulace
budov

Fotovoltaika,
vítr, …

Sub1 M1 M2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
1 Obecně Obecně Obecně          

2

Společné
termíny
a definice;
značky, jednotky
a indexy

Potřeby
energie
budovy

Potřeby          

3 Použití

Podmínky
vnitřního
prostředí
bez vlivu
systémů

Maximální
ztráta
a výkon

         

4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

Způsoby
vyjádření
energetické
náročnosti

Způsoby
vyjádření
energetické
náročnosti

         

5
Funkce
a hranice
budovy

Přenos tepla
prostupem

Sdílení
a regulace x         

6
Obsazenost
budovy
a provozní
podmínky

Přenos tepla
infiltrací
a větráním

Rozvod
a regulace x         

7
Agregace
dodávek energie
a energonositelů

Vnitřní
tepelné
zisky

Akumulace
a regulace x         

8 Dělení budovy
Solární
tepelné
zisky

Výroba
a regulace x         

9
Výpočtová
energetická
náročnost

Dynamika
budovy
(akumulace
tepla)

Rozdělování
výkonu
a provozní
podmínky

         

10
Měřená
energetická
náročnost

Měřená
energetická
náročnost

Měřená
energetická
náročnost

         

11 Kontrola Kontrola Kontrola          

12
Způsoby
vyjádření
vnitřního
komfortu

 BMS          

13
Podmínky
vnějšího
prostředí

           

14a Ekonomický
výpočet            

a      Stínovaná pole se nepoužijí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČR je to do 115 °C (0,7 bar) nebo 110 °C (0,5 bar).


