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Národní předmluva



Citované normy

EN 88:1991 zavedena v ČSN EN 88 + A1:1997 (06 1801) Regulátory tlaku pro spotřebiče plynných
paliv se vstupním přetlakem do 200 mbar

EN 126:1995 zavedena v ČSN EN 126:1997 (06 1806) Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů
plynných paliv

EN 161:1991 zavedena v ČSN EN 161:1994 (06 1805) Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na
plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

EN 257:1992 + A1:1996 zavedena v ČSN EN 257:1994 + ČSN EN 257:1994/A1:1998 (06 1804) Mechanické
regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

EN 298:1993 zavedena v ČSN EN 298:1995 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv
s ventilátorem a bez ventilátoru

prEN 378-3 nezavedena

EN 437:1993 zavedena v ČSN EN 437:1996 (06 1001) Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie
spotřebičů

EN 50165:1997 zavedena v ČSN EN 50165:1999 (36 1040) Elektrická zařízení neelektrických spotřebičů
pro domácnost a pro podobné účely - Bezpečnostní požadavky

EN 60335-1:1995 zavedena v ČSN EN 60335-1:1997 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN 60730-2-9:1995 zavedena v ČSN EN 60730-2-9:1997 (36 1950) Automatická elektrická řídicí zařízení
pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

EN ISO 3166-1:1997 zavedena v ČSN EN ISO 3166-1:1999 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich
částí - Část 1: Kódy zemí

CR 1749:1995 nezaveden

ISO 7-1:1994 zavedena v ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech.
Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-1:1994 zavedena v ČSN ISO 228-1:1996 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na
závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 274:1975 nezavedena

ISO 1182 nezavedena

ISO 3864:1984 zavedena v ČSN ISO 3864:1995 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ISO 6976:1995 nezavedena

ISO 7005-1:1992 nezavedena



ISO 7005-2:1988 nezavedena

ISO 7005-3:1988 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-3 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 3: Mechanika

ČSN ISO 31-4 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých
dalších jednotek

ČSN 06 1000 Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
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ČSN P ENV 1954 (06 1807) Chování elektronických částí souvisejících s bezpečností u spotřebičů
plynných paliv při vnitřních a vnějších poruchových stavech

ČSN 12 0000 Vzduchotechnická zařízení. Názvosloví

ČSN EN 814-1 (14 3014) Klimatizátory vzduchu a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory -
Režim chlazení - Část 1: Termíny a definice

ČSN 13 1000 Přírubové spoje potrubí. Příruby. Přehled

ČSN 13 1060 Potrubí a armatury. Kovové příruby. Připojovací rozměry

ČSN 13 3000 Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

ČSN IEC 902 (18 0000) Automatizace. Měření a řízení průmyslových procesů. Termíny a definice

ČSN IEC 50(151) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické
předměty

ČSN IEC 50(351) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 351: Automatické řízení

ČSN 38 5509 Plynná paliva. Fyzikální konstanty

ČSN 38 5590 Vzorkování spalin

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Vypracování normy



Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, s.p., IČO 00001490, Drahoslav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák
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EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12309-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.120; 27.080

Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s
vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW -
Část 1: Bezpečnost
Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump
appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Safety
Appareils de climatisation et/ou pompes à
chaleur à ab- et ad- sorption fonctionnant au
gaz de débit calorifique sur PCI inférieur ou
égal à 70 kW - Partie 1: Sécurité

Gasbefeuerte Absorptions- und Adsorptions-
Klimageräte und/oder Wärmepumpengeräte
mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70
kW - Teil 1: Sicherheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání 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 zodpovídá 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

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                   Ref.
č. EN 12309-1:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 299 „Sorpční spotřebiče plynných
paliv a spotřebiče plynných paliv k praní a vysoušení pro domácnost“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR
(Španělská normalizační společnost).

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2000 dát 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 ledna 2000.

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 (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

Podle Vnitřních předpisů 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.

CEN/TC 299 má v úmyslu připravit změnu této evropské normy pro tepelná zařízení, která spadají do
předmětu Směrnice EU 97/23/EHS, s cílem vyjádřit její podstatné požadavky.

Požadavky a metody zkoušení týkající se racionálního využití energie absorpčních a adsorpčních
klimatizačních zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva
budou vydány jako EN 12309-2.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti absorpčních a
adsorpčních klimatizačních zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla
na plynná paliva s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW, dále jen jako „tepelná zařízení“.

Tato norma platí pro tepelná zařízení se soustavou k odvádění spalin navrženou v provedení B12, B12BS,
B13, B13BS, B14, B22, B23, C12, C13, C32 a C33 a pro tepelná zařízení navržená k instalaci v neuzavřených
prostorech.

Tato norma platí pouze pro tepelná zařízení, která mají:

–      zabudované hořáky plně řízené automatikou hořáku;

–      uzavřenou soustavu chladicích okruhů, v nichž chladicí látka nepřichází přímo do styku s vodou
nebo se vzduchem, který má být ochlazován nebo ohříván;

–      přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin podporované mechanickým zařízením.



Tepelná zařízení, pro něž platí tato norma, zahrnují jednu z následujících částí nebo jejich kombinace:

–      absorpční klimatizační jednotku s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva;

–      adsorpční klimatizační jednotku s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva;

–      absorpční tepelné čerpadlo s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva;

–      adsorpční tepelné čerpadlo s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva.

Výše uvedená tepelná zařízení mohou mít jednu nebo několik primárních nebo sekundárních funkcí
(viz 3.1.5 a 3.1.6) a tato norma platí pro všechny tyto funkce za předpokladu, že příslušná funkce je
závislá na oběhu tekutiny v absorpčním nebo adsorpčním chladicím okruhu.

POZNÁMKA Jakákoli funkce tepelných zařízení, která není závislá na oběhu tekutiny v absorpčním nebo
adsorpčním chladicím okruhu, má být posuzována samostatně.

Tato norma neplatí pro tepelná zařízení vybavená více než jedním spalinovým hrdlem.

Tato norma je použitelná pro tepelná zařízení, která jsou určena ke zkoušení typu. Požadavky na
tepelná zařízení, u nichž se neprovádí zkoušení typu, by bylo zapotřebí podrobit dalším úvahám.

-- Vynechaný text --


