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Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-05-15.
Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2002 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
EN 12953-7:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 12953-7:2002) vypracovala technická komise CEN/TC 269 „Válcové a
vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

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.
Tato evropská norma řady EN 12953, týkající se válcových kotlů, 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: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
Část 6: Požadavky na výstroj kotle
Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
Část 9: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství
Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody
Část 11: Přejímací zkoušky
Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva
Část 13: Návod a provozní předpisy
CR 12953-14: Směrnice pro zapojení zkušebního orgánu nezávislého na výrobci
Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně na
sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být
uspokojivě splněny požadavky normy.
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 spalovací zařízení na kapalná a plynná paliva
pro válcové kotle definované v EN 12953-1, bez ohledu na stupeň dozoru. U zařízení spalujících různé
druhy paliva prostřednictvím samostatných nebo kombinovaných hořáků platí tyto požadavky pro
příslušnou část určenou pro spalování kapalného a/nebo plynného paliva.

Tato část této evropské normy stanoví zvýšená bezpečnostní opatření, jestliže se spaluje více paliv
současně.

-- Vynechaný text --

