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Předmluva
Tato evropská norma (EN 419-2:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 180 „Zářiče na
plynná paliva pro všeobecné použití vyjma domácností“, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 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 2006.

Tato evropská norma nahrazuje ENV 1259-1:1994, ENV 1259-2:1996 a ENV 1259-3:1996.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

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

Tato část EN 419 doplňuje EN 419-1 „Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro
všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost“.

Předpokládá se, že tato norma bude revidována 3 roky po jejím zveřejnění.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a ©výcarsko.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se hospodárného využití
energie závěsných zářičů na plynná paliva pro tepelnou pohodu a pro všeobecné použití vyjma
domácností, se zabudovanou soustavou atmosférického hořáku, nazývaných v hlavní části textu jen



„spotřebiče“.

Tato evropská norma platí pouze pro spotřebiče provedení A1 (viz 4.3).

Tato evropská norma neplatí pro:
a)  spotřebiče určené k použití v obytných prostorech;
b)  spotřebiče určené k použití ve venkovním prostředí;
c)  spotřebiče s tepelným příkonem větším než 120 kW (vztaženo k výhřevnosti příslušného

základního zkušebního plynu);
d)  spotřebiče s hořáky s úplným předmísením směsi paliva a vzduchu, u nichž:

1)  buď palivo a všechen spalovací vzduch jsou přiváděny do spalovacího prostoru společně,
nebo

2)  palivo a všechen spalovací vzduch se mísí v části hořáku před spalovacím prostorem.
e)  spotřebiče, u nichž se přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin provádí

zabudovanými mechanickými prostředky.

Tato norma platí pro spotřebiče, které jsou určeny ke zkoušení typu. Požadavky na spotřebiče, které
nejsou určeny ke zkoušení typu, je třeba podrobit dalším úvahám.

-- Vynechaný text --


