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Předmluva

Tento dokument (EN 15181:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 49 „Spotřebiče k vaření
na plynná paliva“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 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 dubna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Organizace CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědná za identifikování žádných takových
patentových práv.

Tento dokument je vhodný pro přímé porovnávání a je považován za dostatečně reprodukovatelný
v rámci daných mezních hodnot pro účely energetických štítků v souladu se směrnicí EU 92/75/EEC
o „uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v
normalizovaných informacích o výrobku“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod



Cílem této evropské normy je stanovit v souladu se směrnicí EU 92/75/EEC o „uvádění spotřeby
energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných
informacích o výrobku“:

spotřebu energie s využitím normalizované zátěže v průběhu normalizovaného postupu;●

některé výkonnostní charakteristiky (např. objem ...);●

přípustné tolerance hodnot uváděných výrobcem a řídicích postupů pro kontrolu uváděných hodnot.●

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje metodu zjišťování spotřeby energie v pečicích troubách na plynná paliva pro
domácnost, jestliže se pečicí trouby pro přípravu pokrmů, jak jsou definovány v 3.1, používají
v jednom nebo několika programech. Norma platí pro pečicí trouby na plynná paliva pro domácnost,
a to na paliva skupiny H nebo skupiny E, popř. po záměně paliva v souladu s návody výrobce.

Norma platí pro pečicí trouby na plynná paliva pro domácnost, ať se jedná o samostatné spotřebiče,
nebo součást varných spotřebičů pro domácnost.

Rovněž platí pro spotřebiče pro domácnost, které mohou využívat plynovou a/nebo elektrickou energii
pro výrobu tepla k přípravě pokrmů, jestliže pečicí trouby využívají plynovou energii k výrobě tepla
pro vaření, nikoli však využívá-li se elektrická energie pro výrobu části nebo všeho tepla pro přípravu
pokrmů v pečicí troubě.
Norma neplatí pro:

mikrovlnné kombinované pečicí trouby;●

pečicí trouby s malým vnitřním prostorem (3.2);●

pečicí trouby bez nastavitelného regulátoru teploty;●

programy pro přípravy pokrmů jiné, než jsou definovány v 3.1.1 a 3.1.2;●

pečicí trouby s odtahem spalin s výměníkem, v němž energie určená k přípravě pokrmů rovněž, v závislosti na●

konstrukci, zajišťuje vytápění a/nebo ohřev vody;
spotřebiče navržené pro použití pouze s palivy třetí třídy.●

Tato norma se netýká požadavků na bezpečnost, ani požadavků na provozní vlastnosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


