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Předmluva

Tento dokument (EN 442-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 130 Zařízení pro vytápění
bez zabudovaného zdroje tepla, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit 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 června 2015.

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 442-2:1996.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Nejvýznamnější změny, které byly provedeny v tomto novém vydání EN 442-2, jsou následující:

byly přidány některé nové definice;●

byla zahrnuta koupelnová trubková otopná tělesa z rovných či prohnutých profilů;●

byly zahrnuty různé povrchové úpravy;●

byla přidána nová normativní příloha J „Postup prověřování zkušebních míst“;●

byla přidána nová normativní příloha K „Příprava a zkouška povrchové úpravy“●

Tato evropská norma byla vypracována na základě výsledku řešení úkolu SMT4 – CT97 – 2127
podpořeného Evropskou komisí DGXII-RDT.

Tato evropská norma, Otopná tělesa, se skládá z následujících částí:

Část 1: Technické specifikace a požadavky;●

Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování [tento dokument].●

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.

Úvod

Tato evropská norma vychází z poznatku, že tepelný výkon je v obchodním styku podkladem pro
hodnocení otopných těles patřících do dále uvedené oblasti použití.

Při hodnocení a porovnávání různých otopných těles je proto nutné používat jedinou zjištěnou
hodnotu, dále nazývanou jmenovitý tepelný výkon.

Pro otopné soustavy pracující s nízkými teplotami je navíc udáván jmenovitý nízkoteplotní tepelný
výkon.

Jmenovité tepelné výkony (jmenovitý tepelný výkon a jmenovitý nízkoteplotní tepelný výkon) jsou
hodnoty definované charakteristickou rovnicí.

Pro jmenovité tepelné výkony definované podle této evropské normy platí následující předpoklady:

představují skutečný tepelný výkon otopného tělesa při různých provozních podmínkách;●

jsou reprodukovatelné v rozmezí tolerancí stanovených touto evropskou normou, s ohledem na stav techniky●

měření;
představují tepelné výkony, které by bylo možno zjistit zkouškou za stejných podmínek u každého totožného●

zkušebního vzorku otopného tělesa odebraného z běžné výroby (v rozmezí tolerancí stanovených touto
evropskou normou, s ohledem na stav techniky měření a výrobní postup).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postupy pro zjišťování jmenovitých tepelných výkonů a dalších
charakteristik otopných těles, pracujících s teplonosnou látkou vodou nebo párou o teplotách nižších



než 120 °CNP1), která jsou určena k trvalému zabudování do stavebních objektů a která neobsahují
zdroj tepla.

Tato evropská norma určuje příslušná laboratorní zařízení a zkušební postupy, přípustné tolerance,
kritéria pro výběr zkušebních vzorků a pro ověřování shody mezi běžnou výrobou a zkušebními vzorky
podrobenými úvodní zkoušce.

Tato evropská norma rovněž stanovuje požadavky na návazné podklady, které musí výrobce
k výrobku poskytnout, aby bylo zajištěno jeho správné používání.

Tato evropská norma neplatí pro otopná tělesa a konvektory s ventilátorem a podlahové konvektory
a nezávislé lokální spotřebiče určené k vytápění.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


