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Předmluva
Tento dokument (EN 12952-7:2002) vypracovala technická komise CEN/TC 269 „Válcové a
vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 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 listopadu 2002.

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

Tato část této evropské normy byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice pro
tlaková zařízení (PED) [1]. Vztah ke směrnici pro tlaková zařízení je uveden v informativní příloze ZA,
která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z
těchto částí:

Část 1:    Všeobecné požadavky

Část 2:    Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3:    Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4:    Provozní výpočty očekávané doby života kotle

Část 5:    Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 6:    Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem



Část 7:    Požadavky na výstroj kotle

Část 8:    Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 9:    Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Část 10:  Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Část 11:  Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Část 12:  Požadavky na jakost napájecí vody  a kotlové vody

Část 13:  Požadavky na zařízení pro čištění spalin

Část 14:  Požadavky na spalinové soustavy DENOX

Část 15:  Přejímací zkoušky

Část 16:  Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná
paliva

CR 12952-17: Směrnice pro zapojení zkušebního orgánu nezávislého na výrobci

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně
závislé. Proto pro konstrukci a výrobu kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě
splněny požadavky normy.

POZNÁMKA Část 4 a 15 neplatí pro stadium návrhu, výroby a instalace.

Příloha A je normativní. Příloha B této evropské normy je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato část této evropské normy stanoví požadavky na výstroj parních a horkovodních kotlů
definovaných  v EN 12952-1, v nichž se vyrábí pára a horká voda. Požadavky na výstroj regeneračních
kotlů jsou uvedeny v příloze A; příklady uspořádání horkovodních soustav jsou uvedeny v příloze B.

-- Vynechaný text --


