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Předmluva

Tato evropská norma (EN 15544:2009) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 295 Domácí
spotřebiče na pevná paliva, jejíž sekretariát je řízen BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 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 ledna 2010.

Je třeba upozornit na to, že některé pasáže tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CELENEC] nemůže být odpovědná za části nebo celek patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou tuto evropskou normu zanést národní normalizační
organizace následujících zemí: v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Kypru, v České Republice, Dánsku,
Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, na Islandu, v Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě,
Lucembursku, na Maltě, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku,
Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Spojeném Království.

Úvod

Tato norma stanovuje metodu výpočtu pro dimenzování individuálně stavěných kachlových
kamen/omítnutých kamen na základě požadovaného, výrobcem stanoveného jmenovitého tepelného
výkonu kamen. Budou-li dodrženy výpočty podle této normy, bude dodržena rovněž minimální
energetická účinnost 78% a také budou dodrženy emisní hodnoty oxidu uhelnatého 1 500 mg/mn

3

(1 000 mg/MJ), oxidu dusíku 225 mg/mn
3 (150 mg/MJ), organicky vázaného uhlíku 120 mg/mn

3 (80
mg/MJ) a prachu 90 mg/mn

3 (60 mg/MJ).

Tato metoda výpočtu pro dimenzování individuálně stavěných kachlových kamen/omítnutých kamen
vychází jak z příslušné literatury, tak z EN 13384-1, přičemž empiricky stanovené korelace jsou
použity také u fyzikálních a chemických vztahů.

POZNÁMKA V případě výpočtové metody pro jiné materiály než je vnitřní vyzdívka ze šamotu by mělo



být samostatně doloženo prohlášení o shodě pro emisní hodnoty. Kromě toho se mají rovněž stanovit
empirické hodnoty, týkající se rozměrů spalovací komory, minimální délky kamnového tahu, obratu
paliva stejně tak, jakož i teploty ve spalovací komoře a snížení teploty podél kamnového tahu.

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje ustanovení pro dimenzování individuálně stavěných kachlových/omítnutých
kamen na základě potřebného tepelného výkonu, jak byl udán výrobcem. Přitom se jedná o řemeslně
individuálně stavěná kachlová/omítnutá kamna. Tuto normu je třeba aplikovat na dřívím vytápěná
kachlová kamna s jednorázovým naložením paliva s maximálními množstvími paliva mezi 10 kg a 40
kg a dobou akumulace (jmenovitá doba vyhřívání) od 8 hodin do 24 hodin.

Tato norma platí pro individuálně stavěná kachlová/omítnutá kamna s šamotovou vyzdívkou s hrubou
měrnou hmotností mezi 1,750 kg/m3 a 2,200 kg/m3, otevřenou porézností od 18 objemových % do 33
objemových % a s tepelnou vodivostí v rozsahu teplot od 20 °C do 400 °C mezi 0,65 W/mK a 0,90
W/mK.

Tato norma platí pro kachlová/omítnutá kamna s bočním přívodem spalovacího vzduchu do
spalovacího prostoru o vstupní rychlosti od 2 m/s do 4 m/s, přičemž výška nejhlubšího otvoru je
minimálně 5 cm nad dnem topeniště.

Tato norma neplatí pro kombinace s vodními výměníky tepla pro ústřední topení nebo jiné vestavby
odvádějící teplo, jako kamnovec, skla větší než 1/6 vnitřní plochy spalovacího prostoru a podobně,
a neplatí pro kombinaci s topnými vložkami/krbovými vložkami podle EN 13229. Tato norma dále
neplatí pro sériově předem zhotovená popř. částečně předem zhotovená samostatná akumulační
topeniště podle EN 15250.

POZNÁMKA Ačkoli výpočty touto normou předkládané jsou použitelné výhradně podle požadavků této
normy, mohou tyto výpočty být použity také pro jiné účely, například k měření emisních hodnot
a energetické účinnosti při topení dřevem nebo dřevěnými briketami podle návodu k obsluze od
výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


