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Předmluva

Tento dokument (EN 30-1-1:2008+A3:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 49 Varné
spotřebiče na plynná paliva, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 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 srpna 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 obsahuje opravu 1 vydanou CEN dne 2011-11-23, změnu 1 schválenou CEN dne
2010-05-29, změnu 2 schválenou CEN dne 2010-10-04 a změnu 3 schválenou CEN dne 2012-12-31.

Tento dokument nahrazuje %EN 30-1-1:2008+A2:2010&.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !", #$ a %&.

Úpravy podle příslušné opravy CEN jsou zařazeny na příslušná místa v textu a jsou vyznačeny
značkami ~™.

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.

~ Požadavky týkající se emise NOx nejsou v této evropské normě zmiňovány; a to s ohledem na
používání spotřebičů a jejich malý výkon, neboť jejich podíl na znečištění životního prostředí je
zanedbatelný.™

EN 30 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost sestává z těchto částí:

Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost;●

Část 1-2: Bezpečnost – Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí;●



Část 1-3: Bezpečnost – Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou;●

Část 1-4: Bezpečnost – Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou;●

Část 2-1: Hospodárné využití energie – Obecně;●

Část 2-2: Hospodárné využití energie – Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí.●

V souladu s Vnitřními předpisy 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 konstrukční a provozní požadavky, jakož i metody zkoušek
a požadavky na bezpečnost a značení volně stojících a vestavných varných spotřebičů na plynná
paliva pro domácnost podle 4.1 a v souladu s kategoriemi specifikovanými v 4.2, dále jen
„spotřebiče“.

Tato evropská norma platí pro dále uvedené typy spotřebičů (viz tabulka 1), které jsou definovány
v kapitole 3 a které patří do příslušných skupin definovaných v 4.3:

vařiče;●

vestavné varné jednotky;●

vařiče s rožněm;●

stolové sporáky;●

volně stojící pečicí trouby;●

vestavné pečicí trouby;●

volně stojící nebo vestavné rožně;●

plotnové opékače;●

sporáky;●

vestavné sporáky.●

Není-li stanoveno jinak, platí tato evropská norma pro uvedené spotřebiče nebo jejich funkční uzly, ať
jsou volně stojící, nebo tvoří součást spotřebiče, a to i tehdy, jestliže jiné topné funkční uzly spotřebiče
využívají elektrickou energii (např. kombinovaný sporák na plynná paliva a elektrickou energii).

Tato evropská norma stanovuje požadavky na elektrickou bezpečnost zařízení zabudovaného ve
spotřebiči v souvislosti se spalováním plynného paliva. Norma však nestanovuje požadavky týkající se
elektrické bezpečnosti elektrických funkčních uzlů nebo jejich příslušného zařízení3F

1).

Tato evropská norma neplatí pro

spotřebiče určené k venkovnímu použití,a.
spotřebiče připojené k potrubí pro odvádění spalin,b.
spotřebiče se samočisticí pyrolytickou plynovou pečicí troubou,c.
spotřebiče s plotnovými hořáky, které nesplňují konstrukční požadavky 5.2.8.2.2,d.
spotřebiče s pojistkami plamene a se samočinným zapalovacím zařízením, které má konstrukčně omezenue.
bezpečnou dobu pro spouštění,
spotřebiče s hořákem, jehož pravidelný cyklus zapalování a uzavírání je ovládán samočinnýmf.
dvoupolohovým spínačem (zapnuto/vypnuto),
spotřebiče, které mají pečicí troubu a/nebo rožeň vybavenu ventilátorem:g.

buď pro přivádění spalovacího vzduchu, nebo pro odvádění spalin,1.
nebo pro cirkulaci spalin v jejich prostorech,2.

spotřebiče provozované při vyšších přetlacích paliva, než jsou přetlaky uvedené v 7.1.2,h.



spotřebiče s jedním nebo několika hořáky, které jsou vhodné pro dálkové ovládání (typ 1 nebo typ 2), pokudi.
se nejedná o termostaticky řízené hořáky pečicí trouby s časovou regulací, které jsou konstruovány pro
opožděné spouštění bez přítomnosti obsluhy,

!
spotřebiče s jedním nebo několika hořáky vařiče nebo rožně, u nichž může obsluha naprogramovat cyklusj.
přípravy pokrmů, včetně začátku a/nebo konce cyklu."

Tato evropská norma nestanovuje požadavky týkající se lahví na paliva třetí třídy, jejich regulátorů
tlaku a přípojek.

Tato evropská norma platí pouze pro zkoušení typu.

Tabulka 1 – Tabulka s názvy různých druhů varných spotřebičů pro domácnost 

Tables de cuisson isolées Freistehende Kochteile Independent hotplates –
freestanding Vařič

Tables de cuisson
a encastrer Eingebaute Kochteile Independent hotplates –

built-in Vestavná varná jednotka

Tables-grilloirs
Kochteile
mit
Strahlungsgrilleinrichtung

Independent hotplates
and grill Vařič s rožněm

Réchauds-fours Tischherde Table cookers Stolový sporák
Fours isolés Freistehende Backöfen Ovens – freestanding Volně stojící pečicí trouba
Fours a encastrer Einbaubacköfen Ovens – built-in Vestavná pečicí trouba
Grilloirs par rayonnement
isolés

Freistehende
Strahlungsgrilleinrichtungen Grills – freestanding Volně stojící rožeň

Grilloirs par rayonnement
a encastrer

Eingebaute
Strahlungsgrilleinrichtungen Grills – built-in Vestavný rožeň

Grilloirs par contact Kontaktgrilleinrichtungen Griddles Plotnový opékač
Cuisinieres isolées Freistehende Herde Cookers – freestanding Sporák
Cuisinieres encastrées Eingebaute Herde Cookers – built-in Vestavný sporák

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


