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Předmluva

Tento dokument (EN 15316-4-5:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 228 „Otopné
soustavy pro budovy“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2008 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 2008.

Tento dokument byl připraven v rámci mandátu daného organizaci CEN Evropskou komisí a Asociací
volného obchodu (Mandát M/343) a podporuje základní požadavky evropské Směrnice 2002/91/EC
o energetické náročnosti budov (EPBD). Tvoří součást řady norem zaměřených na evropskou
harmonizaci metodiky pro výpočet energetické náročnosti budov. Přehled celého souboru norem je
dán v CEN/TR15615.

CEN/TC 228 se týká následujících oblastí:
navrhování tepelných soustav (teplovodních, elektrických, atd.);●



montáž tepelných soustav;●

předání tepelných soustav;●

pokyny pro provoz, údržbu a užití tepelných soustav;●

výpočetní metody pro stanovení tepelné ztráty a tepelného příkonu;●

metody pro výpočet energetické účinnosti tepelných soustav.●

Tepelné soustavy také zahrnují vliv na přidružené soustavy jako jsou např. soustavy pro přípravu
teplé vody.

Všechny tyto normy jsou systémové normy, tj. jsou založeny na požadavcích vztahujících se
k soustavě jako celku a netýkají se požadavků vztahujících se k produktům uvnitř soustavy.

Kde je to možné, existuje odkaz na evropské nebo mezinárodním normy, např. normy výrobku.
Nicméně, použití výrobku v souladu s relevantní normou výrobku nezaručuje úplnou shodu
s požadavky soustavy.

Tyto požadavky jsou většinou funkčními požadavky, tj. požadavky zabývajícími se funkčností systému
a ne specifikací tvaru, materiálu, velikosti a podobně.

Směrnice popisuje způsoby vedoucí ke splnění požadavků, ale ke splnění funkčních požadavků mohou
být užity i jiné způsoby, jestliže může být splnění prokázáno.

Tepelné soustavy se v různých zemích liší vzhledem ke klimatu, tradicím a národním regulacím.
V některých případech jsou požadavky dány jako třídy, takže mohou být přizpůsobeny národním nebo
individuálním potřebám.

V případě, kdy jsou normy v rozporu s národními předpisy, upřednostňují se předpisy národní.

EN 15316 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb
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Úvod

Tato evropská norma představuje výpočtovou metodu pro stanovení účinnosti soustav dálkového
zásobování teplem a objektových předávacích stanic. Výsledkem výpočtů je faktor primární energie
určité soustavy dálkového zásobování teplem a tepelné ztráty objektových předávacích stanic.
Metoda je aplikovatelná pro všechny druhy zdrojů tepla včetně kombinované výroby elektřiny a tepla.
Je nezávislá na užití dodaného tepla, včetně následné výroby chladicí energie v budově. Může být
aplikována stejným způsobem pro dodávku dálkového chladu, založeného na kogeneraci nebo na
použití jezerní nebo mořské vody.

Výpočty jsou založeny na provozních údajích soustavy dálkového zásobování teplem, resp.
objektových předávacích stanic, které mohou být vypočítány nebo měřeny v souladu s touto normou
a dalšími evropskými normami dále uvedenými.

Tato metoda může být použita pro následující aplikace:

posouzení souladu s pravidly, vyjádřenými jako energetické cíle;●

optimalizace energetické účinnosti plánované soustavy dálkového zásobování teplem a objektových●

předávacích stanic při změně vstupních parametrů;
hodnocení vlivu možných energeticky úsporných opatření na existující soustavy změnou provozní metody●

nebo náhradou částí systému.

Uživatel se musí pro vstupní data a detailní výpočtové postupy, které nejsou poskytovány touto
evropskou normou, obrátit na další evropské normy, evropské směrnice a národní dokumenty.

Pouze výpočtová metoda a doprovodné vstupní parametry jsou normativní. Všechny hodnoty
požadované pro parametry výpočtové metody mají být dány národní přílohou.

1 Předmět normy

Tato norma je součástí souboru norem ke stanovení energetických potřeb a účinností soustavy.

Předmětem normy této specifické části je normalizovat metodu hodnocení energetické účinnosti
soustav dálkového vytápění a chlazení a definovat:

hranice systému;●

požadované vstupy;●

metodu výpočtu;●

vyplývající výstupy.●

Tato metoda se vztahuje na soustavy dálkového zásobování teplem a chladem a jakékoliv další druhy



kombinované výroby pro vytápění a/nebo chlazení a/nebo pro účely přípravy teplé vody.

Primární energetické úspory a úspory CO2, kterých může být dosaženo v soustavách dálkového
zásobování teplem v porovnání s jinými systémy jsou vypočítány podle EN 15603: Energetická
náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


