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Předmluva

Tento dokument (EN 498:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 181 „Spotřebiče na
zkapalněné uhlovodíkové plyny“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 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 července 2013.

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

Tento dokument nahrazuje EN 498:1997.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

schválené uzavírací rychlospojky používané u pomocných hořáků nemusí být montovány výrobcem;●

přesnější specifikace použití prošlehovací trubice pro zapalování a šíření plamene, je-li ve stejném uzavřeném●

prostoru více než jeden hořák;
zavedení značky nebo upozornění zakazující umísťování lahví v místech spotřebiče, které nejsou určeny pro●

ukládání lahví;
nové znění textu týkajícího se zkoušky odolnosti proti přehřátí prostoru pro uložení lahve;●

doplnění upozornění o aktualizování informací týkajících se národních zvláštností;●

doplnění přílohy uvádějící povinné věty, které se budou používat na spotřebičích, obalech a v návodech,●

v jednotlivých jazycích členských zemí CEN.



Otázky týkající se systémů prokazování kvality, zkoušení ve výrobě a zejména certifikátů o shodě
pomocných zařízení nejsou předmětem této evropské normy.

Zvláštní pozornost se má věnovat kvalitě nekovových materiálů používaných při výrobě těchto
spotřebičů. Evropskou normu specifikující požadavky na pryžové materiály pro těsnění a membrány
pro spotřebiče plynných paliv
vypracovala CEN/TC 108 (EN 549). Evropská norma pro ohebné hadice, trubkové přívody a hadice
s koncovkami pro použití s propanem nebo butanem ve fázi páry se připravuje.

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, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukční a provozní vlastnosti, bezpečnostní
specifikace, příslušné zkušební metody a značení rožňů na zkapalněné uhlovodíkové plyny, o nichž se
pojednává v hlavní části normy jako o „spotřebičích“.

Tato evropská norma platí pro rožně definované v 3.6 a pro kontaktní grily definované v 3.8, které se
používají ve venkovním prostředí, s palivy uvedenými v 4.1, podle kategorií uvedených v 4.2 a které
jsou vybaveny alespoň jedním varným zařízením.

Tato evropská norma platí pro uvedené spotřebiče a pro jejich funkční součásti, které mohou nebo
nemusí být samostatné nebo zabudované do jednoho celku.

Tato evropská norma rovněž platí pro spotřebiče vestavného provedení.

Tato evropská norma platí pouze pro zkoušení typu.

Spotřebiče provozované s palivy třetí třídy při přetlacích vyšších, než jsou přetlaky definované v 4.2,
jsou mimo oblast použití této evropské normy.

V průběhu projednávání tohoto textu se ukázalo, že pojem tepelné účinnosti s ohledem na spotřebiče,
jakými jsou rožně, není vhodný, a to z těchto důvodů:

v průběhu rožnění dochází k dodatečnému přenosu tepla vlivem šťáv z pokrmů, které stékají na žáruvzdorné●

materiály;
neexistuje žádný vztah mezi připravovaným pokrmem a využitelnou plochou;●

rožeň je spotřebič pro venkovní použití, kde působení větru je z hlediska účinnosti závažné.●

V důsledku toho neexistuje pro tento typ spotřebiče žádný zvláštní požadavek týkající se tepelné
účinnosti.

Tato evropská norma neuvádí všechny aplikovatelné požadavky na zabudovaná zařízení jiného druhu
(například hořáky, pro něž platí EN 484).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


