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Gas-fired central heating boilers – Type C boilers of nominal heat input exceeding 70 kW, but not
exceeding 1 000 kW

Chaudieres de chauffage central utilisant les combustibles gazeux – Chaudieres de type C dont le
débit calorifique nominal est supérieur a 70 kW mais inférieur ou égal a 1 000 kW

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Heizkessel der Bauart C mit einer Nennwärmebelastung
größer als 70 kW aber gleich oder kleiner als 1 000 kW

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15420:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15420:2010. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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EN 60730-2-9 zavedena v ČSN EN 60730-2-9 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro
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EN ISO 4063 zavedena v ČSN EN ISO 4063 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod
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ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1:
Rozměry, tolerance a označování
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Předmluva

Tento dokument (EN 15420:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 109 „Kotle pro ústřední
vytápění na plynná paliva“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2011 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 června 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Bylo stanoveno, že se tato norma bude zabývat hledisky

bezpečnosti,●

hospodárného využití energie,●

vhodnosti pro daný účel.●

Kotle jiných provedení jsou předmětem samostatných norem.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským



sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje základní požadavky směrnic EU 90/396/EHS
a 92/42/EHS.

Vztah ke směrnicím EU 90/396/EHS „Sbližování právních předpisů členských států týkajících se
spotřebičů plynných paliv“ a 92/42/EHS „Požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů na
kapalná nebo plynná paliva“ je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

Tato norma se týká pouze zkoušení typu.

Otázky týkající se systémů zabezpečování kvality, zkoušení v průběhu výroby a certifikátů shody
pomocných zařízení nejsou předmětem této normy.

Je nepraktické používat pro zkoušení typu celý rozsah zkušebních plynů podle EN 437, poněvadž jejich
dostupnost pro tepelné zatížení větší než 300 kW může zkušebnám a výrobcům způsobovat
problémy. V informativní příloze O je uveden návod na používání zkušebních plynů s cílem zajistit
shodu se směrnicí EU 90/396/EHS „Sbližování právních předpisů členských států týkajících se
spotřebičů plynných paliv“.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky a metody zkoušení týkající se zejména konstrukce,
bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie, jakož i třídění a značení kotlů
pro ústřední vytápění na plynná paliva, které jsou vybaveny atmosférickými hořáky, atmosférickými
hořáky s ventilátorem nebo hořáky s úplným předmísením; dále jen „kotle“.

Tento dokument platí pro kotle provedení C, jak je uvedeno v 4.2, a to:

kotle, které používají jedno nebo více paliv tří tříd paliva při přetlacích uvedených v tabulkách 14 a 15;●

kotle se jmenovitým tepelným příkonem (vztaženo k výhřevnosti) větším než 70 kW, avšak nejvýše 1 000 kW,●

včetně sestavných kotlů;
kotle, v nichž teplota teplonosného média při běžném provozu není větší než 105 °C;●

kotle, v nichž největší provozní tlak ve vodním okruhu není větší než 6 bar;●

kotle, v nichž může za určitých okolností nastat kondenzace.●

Tento dokument platí pro kotle konstruované pro uzavřené nebo otevřené vodní soustavy.

Tento dokument neobsahuje všechny nezbytné požadavky pro

kotle určené k instalaci ve venkovním prostředí nebo v obytných místnostech,●

kotle trvale vybavené více než jedním hrdlem pro odvádění spalin,●

kondenzační kotle,●

kotle určené k připojení ke společnému odtahovému systému s mechanickým odváděním spalin,●

kotle provedení C21, C41, C51, C61, C7 a C81,●

kotle vybavené hořákem s ventilátorem v souladu s EN 676,●

kotle zajišťující ohřev teplé vody pro domácnost.●

Tento dokument se týká pouze zkoušení typu.
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