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Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input
of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products
Générateurs d,air chaud a convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de
locaux autres que l,habitat individuel de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal a 300 kW,
comportant un ventilateur pour aider l,alimentation en air comburant et/ou l,évacuation des produits
de combustion
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit verstärkter Konvektion für den nicht-häuslichen Gebrauch
mit einer Nennwärmebelastung nicht über 300 kW, mit Gebläse zur Beförderung der Verbrennungsluft
und/oder der Abgase

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1020:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
This standard is the Czech version of the European Standard EN 1020:2009. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1020 (06 1911) z ledna 1999.

Národní předmluva
Změny proti předchozím normám
Norma byla aktualizována s ohledem na nové poznatky vědy a techniky.
Informace o citovaných normativních dokumentech
EN 88-1 zavedena v ČSN EN 88-1 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro
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EN 60335-2-102 zavedena v ČSN EN 60335-2-102 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná
a pevná paliva obsahující elektrické spoje
EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
EN 60584-1 zavedena v ČSN EN 60584-1 (25 8331) Termoelektrické články – Část 1: Referenční
tabulky
EN 60584-2 zavedena v ČSN IEC 60584-2 (25 8331) Termoelektrické články – Část 2: Tolerance
EN 60730-1 zavedena v ČSN EN 60730-1 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro
domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky
EN 60730-2-9:2002 zavedena v ČSN EN 60730-2-9 ed. 2:2002 (36 1960) Automatická elektrická řídicí
zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání
teploty
EN 61058-1 zavedena v ČSN EN 61058-1 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1: Všeobecné
požadavky
EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na
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Předmluva
Tento dokument (EN 1020:2009) 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 AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 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 května 2010.
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 1020:1997.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.
Touto revizí se upravuje EN 1020:1997. Norma byla vypracována na základě mandátu M/105 s cílem
zahrnout požadavky na potrubí pro odvádění spalin – POCED, které je dodáváno jako nedílná součást
sestavy na podporu směrnice EU 89/106/EHS týkající se stavebních výrobků. Z tohoto důvodu se
rozšiřuje předmět normy o ohřívače provedení B4 a B5.
Kromě toho byla využita příležitost této revize a norma byla aktualizována s ohledem na EN
437:2003.
POZNÁMKA V případě zemí, které vyžadují zvláštní kategorie (uvedené v EN 437:2003), znamená
neuvedení konkrétních informací týkajících se A.3.3 a A.3.4, že všeobecné požadavky popsané
v základní části normy (viz 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3 a 4.2.5) platí rovněž pro tyto zvláštní kategorie.
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 požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti a účinnosti
ohřívačů vzduchu na plynná paliva k vytápění nebytových prostorů, s ventilátorem pro přivádění
spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, dále jen „ohřívače“. Patří sem i ohřívače s hořáky
s ventilátorem.
Tato evropská norma platí pro ohřívače provedení B12, B13, B14, B22, B23, B42, B43, B44, B52, B53, C12, C13, C32,
C33, C62 a C63 o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW (vztaženo k výhřevnosti), určené
k použití v jiných než obytných prostorech. Norma platí rovněž pro ohřívače určené k instalaci ve
venkovním prostředí. Ohřátý vzduch může být přiváděn do vytápěného prostoru potrubím nebo
přímo.
V případě ohřívačů provedení C62 a C63 platí tato evropská norma pouze v případě, jsou-li tyto ohřívače
určeny ke konečné instalaci podobným způsobem jako ohřívače provedení C3.
Tato norma neplatí pro ohřívače
a. určené k použití v obytných prostorech,
b. kondenzační,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

s atmosférickými hořáky bez ventilátoru k přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin;
s dvouúčelovým klimatizačním zařízením (vytápění a chlazení),
u nichž je vzduch ohříván kapalinou (duplikátor),
vybavené ručně nebo samočinně řízenými spalinovými klapkami,
přenosné nebo pojízdné, s nucenou konvekcí,
s několika vytápěcími jednotkami se společným přerušovačem tahu,
vybavené více než jedním hrdlem pro odvádění spalin,
konstruované pro průběžnou kondenzaci v systému pro odvádění spalin při běžných provozních
podmínkách,

k. s nekovovým potrubím pro odvádění spalin – POCED.

Tato norma platí pro ohřívače, které jsou určeny ke zkoušení typu. Norma zahrnuje také požadavky
týkající se hodnocení shody, včetně řízení výroby u výrobce, avšak tyto požadavky platí pouze pro
potrubí POCED a jejich příslušná ochranná ústí.
POZNÁMKA Požadavky na ohřívače, u nichž se neprovádějí zkoušky typu, je nutno podrobit dalšímu
posouzení.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

