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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15316-4-3:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 228 Otopné soustavy
pro budovy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se musí 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, se musí 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 15316-4-3:2007 a EN 15316-4-6:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje zásadní požadavky směrnic EU 2010/30/EU a 2009/125/EC.

Ohledně vztahu ke směrnicím EU, viz informativní Přílohy ZA, ZB a ZC, které jsou integrální součástí
tohoto dokumentu.

Hlavní změny v porovnání s EN 15316-4-3:2007 a EN 15316-4-6:2007 jsou:

a)   rošíření dřívější metody B, např. plná podpora solárních soustav s integrovaným záložním
ohřevem a rozšíření o vliv tepelných ztrát zásobníků tepla;

b)   je přidána metoda 3 pro rozšíření použitelnosti metod pro solární tepelné soustavy na výpočty
s hodinovým krokem;

c)   revize přináší metodu do souladu s metodami použitými v ekodesignu a energetickém štítkování
(CEN man-
dát 465);

d)   přidání nové metody pro podporu vstupních údajů s hodinovým krokem; a

e)   textové změny.

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 norma je částí souboru norem vyvinutých k podpoře implementace směrnice o energetické
náročnosti budov (směrnice o ENB, z angličtiny zkratka EPBD)1), který se nazývá „soubor norem
ENB“.

Normy ENB se zabývají výpočtem energetické náročnosti budov a ostatními souvisejícími aspekty
(jako návrh systémů) pro zajištění funkcí budov uvažovaných v ENB.

Všechny normy ENB se řídí specifickými pravidly zajišťujícími celkovou konzistentnost,
jednoznačnost a transparentnost.

Všechny normy ENB poskytují možnost určité flexibility týkající se metod, požadovaných vstupních
údajů a odkazů na další normy ENB zavedením normativní šablony v příloze A a informativních
výchozích zvolených parametrů v příloze B.

Pro správné používání této normy je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto
zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené parametry jsou uvedeny v příloze B.

–    Pokud je vhodné, metody v každé normě ENB mohou poskytovat zjednodušené postupy a/nebo
výchozí hodnoty jako alternativní možnosti. Bez dalšího upřesnění mohou být tyto zjednodušené
postupy a/nebo výchozí hodnoty používány bez omezujících kritérií.

POZNÁMKA 1 Například protože zjednodušené postupy a hodnoty jsou konzervativní.

Termín „výchozí hodnoty“ nemá být zaměňován s termínem „informativní hodnoty“. Pokud jsou
hodnoty uvedeny v normativní části normy, jsou normativními hodnotami. Viz také následující
možnosti.

–    V jiných případech, mohou být tyto zjednodušené postupy a/nebo výchozí hodnoty použity pouze
pro situace, kde jsou omezené informace. To může být případ existujících budov s omezenými
možnostmi získat všechny vstupní údaje. Zvláště když je soubor norem ENB používán v kontextu
národních nebo regionálních stavebních předpisů, mohou být na národní nebo regionální úrovni
dána konkrétní kritéria pro použití zjednodušených postupů a/nebo hodnot, které následují šablonu
v příloze A. Příloha B poskytuje (informativní) výchozí volby.

Použití orgány veřejné moci: v případě, že je tato norma používána v kontextu požadavků národních
nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely
určeny závazné zvolené parametry. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí parametry
z přílohy B, nebo parametry upravené podle národních/regionálních potřeb, v každém případě ale
podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve formě
samostatného (např. právně závazného) dokumentu (přehledu národních údajů).

POZNÁMKA 2 V takovém případě:

–    orgány veřejné moci specifikují zvolené parametry;

–    jednotlivý uživatel použije normu k posouzení energetické náročnosti budovy a při tom použije zvolené parametry
určené orgány veřejné moci.

Problematika řešená v této normě může být předmětem regulace orgány veřejné moci. Regulace
orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky může nahradit výchozí hodnoty v příloze B této



normy. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky navíc může pro určitá použití
nahradit používání této normy. Poža-
davky právních předpisů a jimi předepsané zvolené parametry se obecně nevydávají v technických
nomách, ale v právních předpisech. Aby se zabránilo zdvojování publikací spojenému s obtížnou
aktualizací zdvojených doku-
mentů, smí národní příloha odkazovat na texty právních předpisů, kde byly národní zvolené
parametry uvedeny orgány veřejné moci. Různé národní přílohy nebo přehledy národních údajů jsou
možné pro různá použití.

V případě nepoužití výchozích hodnot, zvolených parametrů a odkazů na další normy ENB uvedených
v příloze B
s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice, se očekává, že:

–    národní nebo regionální orgány veřejné moci vypracují přehledy údajů se zvolenými parametry
a národními nebo regionálními hodnotami v souladu s modelem v příloze A; v tomto případě bude
národní příloha (například NA) odkazovat na jejich text;

–    nebo, jako výchozí případ, národní normalizační orgán posoudí možnost přidání nebo začlenění
národní přílohy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A a v souladu s právními předpisy, které
národní nebo regionální hodnoty a zvolené parametry uvádí.



Dalšími cílovými skupinami jsou subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí
klasifikace energetické náročnosti určitého fondu nemovitostí.

Více informací je obsaženo v technické zprávě doprovázející tuto normu (prCEN/TR 15616-6-6,
v přípravě).

Předměty pokryté komisí CEN/TC 228 jsou následující:

–    návrh otopných soustav (vodní, elektrické, atd);

–    instalace otopných soustav;

–    zprovoznění otopných soustav;

–    návody pro provoz, údržbu a použití otopných soustav;

–    metody výpočtu návrhové tepelné ztráty a tepelného výkonu;

–    metody výpočtu energetické náročnosti otopných soustav.

Otopné soustavy zahrnují také vliv připojených soustav, jako jsou soustavy přípravy teplé vody.

Všechny tyto normy jsou systémové normy, tzn. jsou založeny na požadavcích určených systémů jako
celku a netýkají se požadavků na výrobky uvnitř systému.

Kde je to možné, jsou provedeny odkazy na evropské nebo mezinárodní normy. Nicméně, použití
výrobků splňujících požadavky příslušných výrobkových norem není zárukou splnění systémových
požadavků.

Požadavky jsou především vyjádřeny funkčními požadavky, tzn. požadavky týkajícími se funkce
systému a nikoli specifikujícími tvar, materiál, rozměry nebo podobně.

Pokyny popisují způsoby splnění požadavků, ale jiné způsoby vyhovění funkčním požadavkům mohou
být použity, pokud je splnění prokazatelné.

Otopné soustavy se mezi členskými státy liší z důvodu klimatu, tradice a národních předpisů.
V některých případech jsou požadavky uvedeny jako třídy, a tak národní nebo individuální potřeby
mohou být upraveny.

V případech, kde jsou normy v rozporu s národními předpisy, mají být použity národní předpisy.

Tato norma (EN 15316-4-3) uvádí šest metod pro zohlednění energetické výkonnosti solárních
systémů pro přípravu teplé vody, vytápění a produkci elektřiny.

Metody 1 až 3 se týkají solárních tepelných aplikací.

–    Metoda 1 platí pro produkci tepla pro přípravu teplé vody s použitím údajů o výkonnosti soustavy
v souladu s výrobkovými normami.

–    Metoda 2 platí pro produkci tepla pro přípravu teplé vody a/nebo vytápění s časovým krokem
jeden měsíc s použitím údajů o prvcích v souladu s výrobkovými normami.

–    Metoda 3 platí pro produkci tepla pro přípravu teplé vody a/nebo vytápění s časovým krokem
jedna hodina s použitím údajů o prvcích v souladu s výrobkovými normami.



Metody 4 až 6 se týkají fotovoltaických systémů.

–    Metoda 4 platí pro výpočet produkce elektřiny z fotovoltaických systémů, s časovým krokem jeden
rok s použitím údajů o prvcích v souladu s výrobkovými normami.

Pouze výpočtová metoda a související vstupní parametry jsou normativní. Všechny hodnoty
požadované pro výpočtovou metodu mají být uvedeny v národní příloze, obsahující příslušné
národní hodnoty korespondující s tabulkami uvedenými v Příloze C.

–    Metoda 5 platí pro výpočet produkce elektřiny z fotovoltaických systémů s časovým krokem jeden
měsíc s pou-
žitím údajů o prvcích v souladu s výrobkovými normami. Představuje převedení roční metody 4 na
měsíční bázi.

–    Metoda 6 platí pro výpočet produkce elektřiny z fotovoltaických systémů s časovým krokem jedna
hodina.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje:

–    požadované vstupy;

–    výpočtovou metodu;

–    požadované a výsledné výstupy,

pro teplo produkující systémy, solární tepelné soustavy (pro vytápění, přípravu teplé vody
a kombinaci obojího) a pro fotovoltaické systémy použité v budovách.

V této normě je stanoveno 6 metod, každá má svůj vlastní rozsah použitelnosti.

–    Metoda 1 

je použitelná pro solární soustavy pro přípravu teplé vody charakterizované sadou EN 12976
(průmyslově vyráběné) nebo 12977-2 (na zakázku stavěné).

Hlavním výstupem metody je přínos solárního tepla a tepla záložního ohřevu pro požadovanou
spotřebu tepla.

–    Metoda 2

je použitelná pro soustavy pro přípravu teplé vody a/nebo vytápění s prvky charakterizovanými EN
ISO 9806
a EN 12977-3 nebo EN 12977-4 s měsíčním krokem výpočtu.

Hlavním výstupem metody je přínos solárního tepla a tepla záložního ohřevu pro požadovanou
spotřebu tepla.

–    Metoda 3

je použitelná pro soustavy pro přípravu teplé vody a/nebo vytápění s prvky charakterizovanými EN
ISO 9806 s hodinovým krokem výpočtu.

Hlavním výstupem metody je teplo dodané do zásobníku tepla z kolektorového okruhu.

–    Metoda 4

je použitelná pro fotovoltaické systémy s prvky charakterizovanými normami s ročním krokem
výpočtu.

Výstupem metody je vyrobená elektřina.

–    Metoda 5

je použitelná pro fotovoltaické systémy s prvky charakterizovanými normami s měsíčním krokem
výpočtu.

Výstupem metody je vyrobená elektřina.



–    Metoda 6

je použitelná pro fotovoltaické systémy s prvky charakterizovanými normami s hodinovým krokem
výpočtu.

Výstupem metody je vyrobená elektřina.

Tyto tři poslední výpočtové metody nezohledňují:

–    akumulaci elektrické energie;

–    fotovoltaicko-tepelné systémy.

Úspory primární energie a úspory emisí CO2, kterých může být dosaženo fotovoltaickými systémy
v porovnání s ostatními systémy, se počítají v souladu s EN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 1 Normy spojené s metodami jsou uvedeny v Příloze E.

Tabulka 1 znázorňuje relativní pozici této normy v rámci souboru norem ENB v kontextu modulární
struktury stanovené v EN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 2 V CEN ISO/TR 52000-2 lze nalézt stejnou tabulku, která pro každý modul uvádí čísla
relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které byly vydány nebo se připravují.

POZNÁMKA 3 Moduly reprezentují normy ENB, ale jedna norma ENB smí pokrývat více než jeden
modul a jeden modul smí být pokryt více než jednou normou ENB, např. zjednodušená, resp.

podrobná metoda. Viz také kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1.NP[1])



Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury norem ENB

Zastřešující  Budova
(jako taková) Technické systémy budovy

 Popisy   Popisy  Popisy Vytápění Chlazení Větrání Zvlhčování Odvlhčování
Příprava
teplé
vody

Osvětlení
Automatizace
a regulace
budovy

Produkce
elektřiny

sub1  M1 sub1 M2 sub1  M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
1 Obecně  1 Obecně 1 Obecně 15316

-1     15316
-1    

2

Společné
termíny
a definice;
značky,
jednotky
a dolní
indexy

 2
Potřeby
energie
budovy

2 Potřeby      12831
-3    

3 Použití  3

Podmínky
vnitřního
prostředí
bez vlivu
systémů

3
Maximální
ztráta
a výkon

12831
-1     12831

-3    

4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

 4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

4
Způsoby
vyjadřování
energetické
náročnosti

15316
-1     15316

-1    

5
Funkce
a hranice
budovy

 5
Přenos
tepla
prostupem

5 Sdílení
a regulace

15316
-2

15316
-2        

6
Obsazenost
budovy
a provozní
podmínky

 6
Přenos
tepla
infiltrací
a větráním

6 Rozvod
a regulace

15316
-3

15316
-3    15316

-3    

7

Agregace
dodávek
energie
a energo-
nositelů

 7
Vnitřní
tepelné
zisky

7 Akumulace
a regulace

15316
-5     

15316
-5 15316
-4-3

   

8 Dělení
budovy  8

Solární
tepelné
zisky

8 Výroba          

     8-1 Spalovací
kotle

15316
-4-1     15316

-4-1    

     8-2 Tepelná
čerpadla

15316
-4-2

15316
-4-2    15316

-4-2    

     8-3

Solární
tepelné
a fotovol-
taické
soustavy

15316
-4-3     15316

-4-3   15316
-4-3



Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury norem ENB (dokončení)

Zastřešující  Budova
(jako taková) Technické systémy budovy

 Popisy   Popisy  Popisy Vytápění Chlazení Větrání Zvlhčování Odvlhčování
Příprava
teplé
vody

Osvětlení
Automatizace
a regulace
budovy

Produkce
elektřiny

sub1  M1 sub1 M2 sub1  M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

     8-4

Místní
kombinova-
ná výroba
elektřiny
a tepla

15316
-4-4     15316

-4-4   15316
-4-4

     8-5
Soustavy
zásobování
teplem
a chladem

15316
-4-5

15316
-4-5    15316

-4-5   15316
-4-5

     8-6
Přímý
elektrický
ohřev

15316
-4-9     15316

-4-9    

     8-7 Větrné
elektrárny         15316

-4-10

     8-8
Sálavé
zdroje
vytápění

15316
-4-8         

9
Výpočtová
energetická
náročnost

 9
Dynamika
budovy
(akumu-
lace tepla)

9

Rozdělo-
vání
výkonu
a provozní
podmínky

15316
-1         

10
Měřená
energetická
náročnost

 
10

Měřená
energetická
náročnost

10
Měřená
energetická
náročnost

15378
-3     15378

-3    

11 Kontrola  11 Kontrola 11 Kontrola 15378
-1     15378

-1    

12
Způsoby
vyjádření
vnitřního
komfortu

 
12 – 12 BMS          

13
Podmínky
vnějšího
prostředí

 
             

14 Ekonomický
výpočet

15459
-1              

POZNÁMKA Stínovaná pole se nepoužijí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    Směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov (přepracování).

NP[1])   NÁRODNÍ POZNÁMKA Uvedené odkazy se týkají EN ISO 52000-1:2017.


