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prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem
přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
EN 1020 zavedena v ČSN EN 1020 (06 1911) Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů
nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo
odváděním spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
EN 1319 zavedena v ČSN EN 1319 (06 1915) Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných

prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše
70 kW
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vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoli člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
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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.
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Předmluva
Tento dokument (EN 1196:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 180 „Decentralizované
plynové vytápění“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2012 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 února 2012.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 1196:1998.
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.
Ve srovnání s předchozím vydáním se upozorňuje na změnu přílohy A a na rozšíření přílohy B, která
odráží zvýšení počtu členských zemí CEN.
V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní
normalizační organizace těchto 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 doplňující požadavky a zkušební metody pro ohřívače vzduchu na

plynná paliva, které jsou navrženy tak, že vodní pára kondenzuje ze spalin. V tomto ohledu rozšiřuje
evropské normy EN 778 a EN 1319 pro ohřívače vzduchu pro vytápění obytných prostorů a EN 1020
pro ohřívače vzduchu pro vytápění prostorů nebytových objektů.
Tato evropská norma platí pro ohřívače vzduchu na plynná paliva s ventilátorem nebo bez ventilátoru
ve spalinovém okruhu, a to jednoho z dále uvedených konstrukčních provedení:
●
●
●

ohřívač vzduchu, který tvoří celek alespoň s jedním kondenzačním výměníkem tepla;
ohřívač vzduchu, který není kondenzační, ale má zabudovaný doplňující kondenzační výměník tepla;
ohřívač vzduchu, který není kondenzační, ale má zabudovaný doplňující kondenzační výměník tepla pro využití
tepla ze spalin, a jestliže je to vhodné, z větracího vzduchu.

Tato evropská norma se týká pouze zkoušení typu.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

