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Předmluva

Tento dokument (EN 14336:2004) byl připraven technickou komisí CEN/TC 228 „Tepelné soustavy
v budovách“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 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 dubna 2005.

Náplní činnosti CEN/TC 228 je:



navrhování tepelných soustav (teplovodních, elektrických, atd.)●

montáž tepelných soustav●

přejímka tepelných soustav●

pokyny pro provoz, údržbu a užití tepelných soustav ●

výpočetní metody pro stanovení tepelné ztráty a tepelného výkonu●

metody pro výpočet energetické účinnosti tepelných soustav.●

Tepelné soustavy také zahrnují připojená zařízení, např. zařízení pro přípravu TV.

Všechny normy jsou systémové normy, tzn., opírají se o požadavky kladené na zařízení jako celek,
a nezabývají se požadavky na jednotlivé výrobky v soustavě.

Odkazy na ostatní CEN nebo ISO normy a jiné normy výrobku jsou dle možnosti uvedeny. Použití
výrobků splňu-jících konkrétní normy výrobku ještě nezaručuje splnění požadavků na soustavu.

Požadavky jsou uváděny hlavně jako funkční, tzn. související s funkcí soustavy a neurčují tvar,
materiály, rozměry apod.

Doporučení popisují možnosti jak naplnit požadavky, ale mohou být použity i jiné postupy k ověření
splnění funkčních požadavků.

Tepelné soustavy se v členských zemích mohou lišit z důvodů rozdílných klimatických podmínek,
nebo pro obvyklé a národní předpisy. Proto jsou v jednotlivých případech požadavky klasifikovány,
aby bylo možno brát zřetel na národní a individuální potřeby.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska
a Švýcarska.
1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na montáž a přejímku teplovodních tepelných soustav v budovách
s maximální provozní teplotou 110 °C a maximální provozní přetlak 6 bar.

Tato norma zahrnuje systémové požadavky na montáž a přejímku jednotlivých komponent soustav
(např. zdrojů tepla, čerpadel, regulace). Nezahrnuje specifické požadavky na přejímku těchto
komponent.

Tato norma nezahrnuje montáž a přejímku navazujících systémů (např. klimatizace, teplé vody nebo
větrání).

Tato norma obsahuje pouze technické požadavky a nezahrnuje žádné komerční nebo smluvní dohody
mezi stranami.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


