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Předmluva

Tento dokument (EN 419-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 180 „Ohřívače vzduchu
na plynná paliva pro všeobecné použití a závěsné zářiče na plynná paliva pro použití vyjma
domácnosti“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI *).

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 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 července 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 419-1:1999.

Především je třeba upozornit, že tato norma již neobsahuje požadavky na spotřebiče provedení B1.

Zkušební plyny, zkušební přetlaky a kategorie spotřebičů, uvedené v této evropské normě, jsou
v souladu s technickými požadavky uvedenými v EN 437:2003.

Tento dokument byl vypracován 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
tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace 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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukční provedení, bezpečnost,
třídění a značení závěsných zářičů na plynná paliva s atmosférickým hořákem pro sálavý ohřev a pro
všeobecné použití vyjma domácností, které jsou určeny pro zajištění pohody prostředí, dále jen
„spotřebiče“.

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

Tato evropská norma neplatí pro:



spotřebiče určené k použití v obytných prostorech;a.
spotřebiče určené k použití ve venkovním prostředí;b.
spotřebiče, jejichž tepelný příkon přesahuje 120 kW (vztaženo k výhřevnosti příslušného základníhoc.
zkušebního plynu);
spotřebiče vybavené hořáky s úplným předmísením paliva a vzduchu, u nichž:d.

se buď palivo s potřebným spalovacím vzduchem mísí před úrovní spalovacího prostoru, nebo1.
se směs paliva a potřebného spalovacího vzduchu vytváří před spalovacím prostorem ve směšovači, který je2.
součástí hořáku;

spotřebiče, u nichž přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin je prováděno vestavěnýmie.
mechanickými prostředky.

Tato norma platí pro spotřebiče, které jsou určeny ke zkoušení typu. Požadavky na spotřebiče, u nichž
se neprovádějí zkoušky typu, bude nutno podrobit dalšímu posouzení.

Požadavky týkající se hospodárného využití energie nejsou v této evropské normě obsaženy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


