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Festlegungen für Flüssiggasgeräte Flüssiggasbetriebene Kochgeräte
einschließlichsolcher mit Grillteilen zur
Verwendung im Freien

Tato evropská norma byla schválena CEN 21. srpna 1997.
Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v
Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou
notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN
Evropská komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Předmluva
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 181 ”Spotřebiče na zkapalněné
uhlovodíkové plyny”, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.
Této evropské normě se nejpozději do března 1998 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 března 1998.
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice
(směrnic) EU.
Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.
Tato norma platí pouze pro typové zkoušení.
Otázky týkající se systémů zabezpečování jakosti, zkoušení ve výrobě a zejména certifikátů o shodě
pomocných zařízení nejsou předmětem této normy.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat vhodnosti nekovových materiálů použitých při výrobě těchto
spotřebičů. Evropskou normu specifikující ”Požadavky na pryžové materiály pro těsnění a membrány pro
spotřebiče plynných paliv” vypracovala CEN/TC 108 (EN 549). Evropskou normu na ”Hadice, potrubí a
sestavy k použití na propan a butan ve fázi páry” připravuje CEN/TC 218. Tyto normy budou použitelné
pro tyto typy spotřebičů.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace těchto zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
1 Předmět normy
Tato norma stanoví požadavky na provozní a konstrukční vlastnosti, bezpečnostní specifikace a
hospodárné využití energie, příslušné zkušební metody a značení varných jednotek na zkapalněné
uhlovodíkové plyny, včetně varných jednotek, které jsou vybaveny rožněm, o nichž pojednává hlavní

část normy jako o ”spotřebičích”.
Tato norma platí pro varné jednotky, včetně varných jednotek vybavených rožněm, jak je definováno v
3.39, používané ve venkovním prostředí a provozované s palivy uvedenými v 4.1 a v souladu s
kategoriemi specifikovanými v 4.2.
Tato norma platí pro ty spotřebiče a jejich funkční součásti, které jsou buď samostatně použitelné,
nebo jsou zabudovány do sestavy.
Tato norma platí pouze pro typové zkoušení.
Spotřebiče provozované s palivy třetí třídy při přetlacích vyšších, než jsou přetlaky definované v 4.2,
jsou mimo rozsah použití této normy.
Spotřebiče používané v rekreačních vozidlech a na lodích jsou mimo rozsah použití této normy.
Hořáky varných jednotek, jejichž jmenovitý tepelný příkon je nižší než 1,16 kW, a rožně nepodléhají
žádnému zvláštnímu požadavku týkajícímu se hospodárného využití energie, a to vzhledem k jejich
malému výkonu a jejich použití po krátký časový úsek.

-- Vynechaný text --

