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Předmluva

Tento dokument (EN 14894:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 286 „Zařízení
a příslušenství pro zkapalněné uhlovodíkové plyny“, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 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 listopadu 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.

Tento dokument nahrazuje EN 14894:2006.

Hlavní technickou změnou v této normě je sladění požadavků na značení s ADR/RID 2011 (viz [7]
a [8]).

Podle Vnitřních předpisů 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.

Úvod

Tato evropská norma platí pro používání látek a postupů, které mohou být zdraví škodlivé, nejsou-li
přijata odpovídající opatření. Norma se vztahuje pouze na technické použití a v žádném stadiu
nezbavuje uživatele právních povinností vztahujících se ke zdraví a bezpečnosti.

Při návrhu této evropské normy se předpokládalo, že prováděním jejích ustanovení budou pověřeny
odpovídajícím způsobem kvalifikované a zkušené osoby.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na značení znovuplnitelných lahví na přepravu LPG
a kovových tlakových sudů na LPG, včetně:

ocelových lahví na LPG navržených a vyrobených v souladu s EN 1442, EN 14140, EN 12807 nebo●

s ekvivalentní normou nebo technickým předpisem uznaným kompetentním úřadem;
kovových tlakových sudů na LPG navržených a vyrobených v souladu s EN 14893 nebo s ekvivalentní normou●

nebo technickým předpisem uznaným kompetentním úřadem;
svařovaných hliníkových lahví na LPG navržených a vyrobených v souladu s EN 13110 nebo s ekvivalentní●

normou nebo technickým předpisem uznaným kompetentním úřadem;
kompozitových lahví na LPG navržených a vyrobených v souladu s EN 14427 nebo s ekvivalentní normou nebo●

technickým předpisem uznaným kompetentním úřadem.

POZNÁMKA Všechny uvedené typy nádob jsou dále v této normě nazývány jako „lahve“.

Tato norma nestanovuje žádné požadavky na označování obalů výrobků z hlediska nebezpečí nebo
bezpečnosti, které mohou být požadovány pro splnění ADR nebo jiných legislativních požadavků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


