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Předmluva

Tento dokument (EN 161:2011+A2:2012) vypracovala technická komise 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 února 2013 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 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 takových



patentových práv.

Tento dokument nahrazuje #EN 161:2011$.

#Tento dokument obsahuje změnu 2 schválenou CEN dne 2012-06-10.$

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami #$.

Tento dokument je určen k použití spolu s #EN 13611:2007+A2:2011$. Tento dokument se odkazuje
na kapitoly/články #EN 13611:2007+A2:2011$ nebo je upravuje s uvedením „s touto úpravou“, „s
tímto dodatkem“, „se nahrazuje tímto textem“ nebo „není aplikovatelný“ u příslušné kapitoly/článku.
Tato evropská norma doplňuje kapitoly nebo články do struktury #EN 13611:2007+A2:2011$, které
se týkají této evropské normy, tj. články nebo přílohy, které doplňují články nebo přílohy
v #EN 13611:2007+A2:2011$, jsou číslovány od 101, nebo jsou označeny jako příloha AA, BB, CC atd.
Je třeba poznamenat, že tyto kapitoly a články nejsou označeny jako dodatek.

#V době vydání tohoto dokumentu byla změna 1 stále v etapě návrhu. U tohoto projektu tedy nebude
uvedena změna 1. Další připravovanou změnou je změna 3, která bude zahrnovat změny podle
původní změny 1 a tohoto dokumentu.$

Je třeba poznamenat, že v porovnání s předcházejícím vydáním byly do této evropské normy zařazeny
tyto významné ediční změny:

uvedení do souladu s #EN 13611:2007+A2:2011$;a.
citované dokumenty: ISO 4400 a ISO 6952 jsou nahrazeny EN 175301-803;b.
termíny a definice jsou uvedeny do souladu s #EN 13611:2007+A2:2011$;c.
článek 6.101 byl zařazen do článku 8.11.102;d.
návody k montáži a návody k obsluze jsou sloučeny do jednoho článku;e.
změny v příloze ZA týkající se článků 1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 3.1.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.2.1 a dálef.
byla vypuštěna příloha II a příloha III.

Klasifikaci SIL – úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level; SIL) podle EN 61508 nelze
uplatňovat na základě souladu s touto normou. Ventily s klasifikací SIL nesplňují automaticky
požadavky této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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 bezpečnost, konstrukci a na provozní vlastnosti
samočinných uzavíracích ventilů pro hořáky na plynná paliva, pro spotřebiče plynných paliv a pro
podobné použití (dále jen ventily).

Tato evropská norma platí pro ventily o jmenovité světlosti nejvýše DN 250 se stanoveným
maximálním vstupním tlakem 500 kPa (5 bar) pro použití s jedním nebo více druhy plynných paliv
podle EN 437.

Tato evropská norma platí pro elektricky ovládané ventily a pro hydraulicky ovládané ventily, přičemž
řídicí ventily této hydrauliky jsou ovládány elektricky; neplatí však pro vnější elektrická zařízení pro



spínání řídicího signálu nebo ovládací energie.

V této evropské normě je uvedena metoda pro hodnocení konstrukčních návrhů ventilů.

Tato evropská norma platí rovněž pro ventily, u nichž je průtok řízen vnějšími elektrickými signály buď
v nespojitých krocích, nebo proporcionálně k použitému signálu.

Tato evropská norma platí také pro ventily vybavené spínači s ukazatelem uzavřené polohy.

POZNÁMKA Ustanovení týkající se kontroly a zkoušení konečného výrobku výrobcem nejsou uvedena.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


