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Předmluva
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 295 „Lokální spotřebiče na pevná
paliva“, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2001 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 prosince 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, bezpečnosti a
provozních vlastností (účinnost a emise), návodů a značení, včetně souvisejících zkušebních metod a
zkušebních paliv předepsaných ke zkoušení typu varných spotřebičů pro domácnost na pevná paliva
(dále jen „spotřebič“).

Tato norma platí pro spotřebiče s ruční dodávkou paliva, určených zejména k tepelné úpravě pokrmů
a/nebo k vytápění prostoru, v němž jsou umístěny. Kromě toho, jsou-li spotřebiče vybaveny
ohřívačem, zajiš»ují rovněž ohřev užitkové (pitné) vody a/nebo vody k ústřednímu vytápění. V těchto
spotřebičích se mohou v souladu s návody výrobce spotřebiče spalovat buď pevná minerální paliva,
rašelinové brikety, přírodní nebo opracovaná dřevěná polena, nebo kombinace těchto paliv.

Tato norma neplatí pro spotřebiče s dávkováním paliva ze zásobníku nebo mechanicky nebo pro
spotřebiče s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu.

-- Vynechaný text --


