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Předmluva

Text ISO 23553-1:2007 včetně opravy 1:2009 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 161 „Řídicí
a bezpečnostní přístroje pro spotřebiče a soustavy na plynná paliva pro použití vyjma průmyslu“*)

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 23553-1:2009 technickou
komisí CEN/TC 47 „Rozprašovací hořáky na kapalná paliva a jejich součásti – Funkce – Bezpečnost –
Zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 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 prosince 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 264:1991.

Oproti vydání EN 264:1991 jsou provedeny dále uvedené změny:



EN ISO 23553-1 je zcela revidována a strukturována jako norma o dvou částech odkazující se na ISO 23550,a.
která obsahuje všeobecné požadavky;
všechny normativní odkazy jsou aktualizovány a soustředěny na normy ISO a IEC;b.
jsou doplněny nové požadavky, např. na elektrické funkce, elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a takéc.
na materiály;
jsou doplněny další zkoušky týkající se např. zkoušení EMC, vlastností elektrických zařízení,dlouhodobéd.
provozní způsobilosti;
jsou upraveny požadavky na značení, návody k montáži a obsluze.e.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 23553-1:2007 včetně opravy 1:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 23553-1:2009 bez
jakýchkoli
modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 23553 stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukční a provozní požadavky
a zkoušení pojistných uzavíracích armatur na kapalná paliva.

Tato část ISO 23553 se týká pouze zkoušení typu.

Norma platí pro pojistné uzavírací armatury, které

jsou navrženy např. jako samočinné uzavírací armatury nebo rychlouzavírací armatury;●

se používají ve spalovacích zařízeních pro otevírání nebo uzavírání průtoku paliva s prodlevou nebo bez●

prodlevy;
jsou určeny pro topné oleje;●

POZNÁMKA Pro jiná kapalná paliva mohou být mezi výrobcem a zkušebnou dohodnuty doplňující
zkušební metody.

jsou součástí zařízení, které má jinou funkci (funkce), jako např. palivová čerpadla; v takovém případě●

zkušební metody platí pro ty části nebo prvky zařízení, které jsou součástí pojistné uzavírací armatury, tj. ty
části, které jsou nezbytné pro zajištění funkce uzavírání;
mají stanoveny maximální provozní tlaky nejvýše 5 000 kPa pro použití s hořáky nebo se spotřebiči na●

kapalná paliva;
jsou přímo nebo nepřímo ovládány elektricky nebo mechanickými či hydraulickými prostředky;●

jsou nebo nejsou vybaveny indikátory uzavřené polohy.●

Metody zkoušek uvedené v této části ISO 23553 jsou určeny pro zkoušení typu výrobku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


