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Předmluva

Tento dokument (EN 1106:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 58 „Bezpečnostní a řídicí
přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1106:2001.

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 informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tento dokument je určen k použití spolu s EN 13611:2007, odkazuje na kapitoly/články
EN 13611:2007 nebo je upravuje s uvedením „s touto úpravou“, „s tímto dodatkem“, „se nahrazuje
tímto textem“ nebo „není aplikovatelný“. Tato evropská norma doplňuje strukturu EN 13611:2007
o kapitoly nebo články, které jsou specifické pro tuto normu. Je třeba poznamenat, že tyto kapitoly
a články nejsou označeny jako dodatek.

Je třeba poznamenat, že do této evropské normy byly ve srovnání s předchozím vydáním začleněny
dále uvedené významné technické změny:

rozšíření předmětu normy o hodnoty maximálních vstupních přetlaků nejvýše do 50 kPa (500 mbar);a.
uvedení do souladu s EN 13611:2007;b.
aktualizování kapitoly 2 „Citované normativní dokumenty“;c.
doplnění požadavků z EN 126:2004 týkajících se „otevřené a uzavřené polohy armatury“, „vymezovacíchd.
prostředků pro armatury“ a „účinku pružiny v armaturách“ (viz 6.101.9 až 6.101.11);
doplnění požadavků a zkoušek týkajících se životnosti elastomerů přicházejících do styku s palivem (7.8 tétoe.
normy), které jsou nyní zcela v souladu se 7.8 z EN 13611:2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, 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 na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti ručně
ovládaných armatur a seřizovacích armatur pro spotřebiče plynných paliv a pro podobné účely, dále



jen „armatury“.

Tato evropská norma platí pro armatury se stanovenými maximálními vstupními přetlaky nejvýše
50 kPa (500 mbar) a s připojovacími rozměry odpovídajícími jmenovité světlosti nejvýše DN 50, které
jsou použitelné pro jedno nebo více paliv v souladu s EN 437.

Tato evropská norma neplatí pro ručně ovládané uzavírací armatury podle EN 331.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


