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Předmluva

Tento dokument (EN 15270:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 57 „Kotle pro ústřední
vytápění“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 2008.

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.

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 platí pro hořáky spalující pelety vysoké kvality v souladu s přílohou
A v CEN/TS 14961:2005, které jsou určeny pro teplovodní kotle s maximálním tepelným příkonem
nejvýše 70 kW. Tato norma obsahuje metody zkoušení a požadavky na bezpečnost, úroveň spalování,
provozní vlastnosti a údržbu hořáků spalujících pelety a zahrnuje rovněž všechna vnější zařízení
(příslušenství), která ovlivňují bezpečnostní soustavy. Tato norma rovněž obsahuje informace
o odpovídajícím zapojení hořáku do kotle (lícování).

Hořáky spalující pelety, které jsou uváděny na trh spolu s příslušnými kotli jako celek, nejsou
předmětem této normy.



POZNÁMKA Ostatní paliva budou zohledněna v budoucích změnách této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


