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atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
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EN 60204-1:1998 zavedena v ČSN EN 60204-1:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení -
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EN 60529:1993 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
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odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

HD 21.13 S1 zavedena v ČSN 34 7410-13 (34 7410) Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá
napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Dvou nebo více žilové kabely izolované PVC odolné oleji

HD 22.4 S4 zavedena v ČSN 34 7470-4 ed. 2 (34 7470) Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá
napětí do 450/750 V včetně - Část 4: ©ňůry a ohebné kabely
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Předmluva
Tato evropská norma (EN 14678-1:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 286 „Zařízení a
příslušenství pro zkapalněné uhlovodíkové plyny“, jejíž sekretariát zajiš»uje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 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 2006.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou Komisí a
Evropským družením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke Směrnici EU 94/9/EC je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

POZNÁMKA Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED) platí pro jakoukoli sestavu s prvky
vymezenými v této směrnici jako kategorie II nebo vyšší:

–      Článek 1, bod 3.6 Směrnice PED vylučuje zařízení zatříděné nejvýše do kategorie I podle článku 9, jestliže pro něj platí
Směrnice 94/9/EC (ATEX).

–      Mezní hodnota pro kategorii I je vymezena ve směrnici PED, v příloze II, v grafu 6. Platí pro potrubí určená pro tekutiny s
tlakem par při nejvyšší dovolené teplotě větším než 0,5 bar (50 kPa) o DN větším než 100 nebo v případě nejvyšších
dovolených tlaků větších než 10 bar (1 kPa) je součin DN a PS větší než 1000.

–      Protože nejvyšší dovolený tlak (PS) je v tomto dokumentu 25 bar (2 500 kPa) a DN použitého potrubí je menší než 40,
součinu DN a PS 1 000 v grafu 6 směrnice PED se nedosáhne.

–      Mezní hodnota pro kategorie I pro nádoby je definována ve směrnici PED v příloze II, grafu 1. Rovněž platí pro nádoby
na tekutiny s tlakem par při nejvyšší dovolené teplotě větším než 0,5 bar (50 kPa) o objemu (V) 1 litr do tlaku 200 bar nebo v
případě, že součin V a PS je 50.

–      Protože nejvyšší dovolený tlak (PS) je v tomto dokumentu 25 bar (2 500 kPa) a objem (V) zamyšlené nádoby je menší
než 2 litry, součinu PS a V 50 podle grafu 1 směrnice PED se nedosáhne.

Tato norma stanovuje základní požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle směrnice
ATEX.

Tato norma neobsahuje žádné požadavky na měřicí zařízení.

Výrobce může brát v úvahu požadavky Směrnic 73/23/EEC a 89/336/EEC, přichází-li to v úvahu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma obsahuje požadavky na konstrukci, výrobu, zkoušení a značení výdejních
stojanů na LPG pro automobilové čerpací stanice s nejvyšším dovoleným tlakem 25 bar (2 500 kPa), s
potrubím nejvýše DN 40 a vybavené jakoukoli nádobou o objemu menším než 2 litry. Tato norma
neplatí pro výdejní stojany se zabudovanými čerpadly.

POZNÁMKA Tuto normu lze rovněž používat pro potrubí větší než DN 40 a/nebo nádoby větší než 2 litry za
předpokladu, že je vzata v úvahu směrnice PED.

Tato norma rovněž obsahuje požadavky na části zařízení na LPG v případě vícepalivových výdejních
stojanů.

-- Vynechaný text --


