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Úvod

Tato část ISO 23553 je vypracována tak, aby se používala spolu s ISO 23550. Tato část spolu
s ISO 23550 stanovuje úplné požadavky, které platí pro výrobky pokryté touto částí ISO 23553. Tato



část ISO 23553 podle potřeby upravuje ISO 23550 uvedením „s touto úpravou“, „s tímto dodatkem“,
„se nahrazuje tímto textem“ nebo „není aplikovatelný“ u příslušné kapitoly.

Aby bylo možné určit zvláštní požadavky, které jsou konkrétní pro tuto část ISO 23553 a které nejsou
dosud zahrnuty v ISO 23550, může tento dokument obsahovat kapitoly nebo články doplňující
strukturu ISO 23550. Tyto kapitoly/články jsou číslovány od 101 nebo v případě přílohy jsou označeny
AA, BB, CC atd.

Jelikož cílem bylo vypracovat úplnou mezinárodní normu, bylo nezbytné vzít v úvahu rozdílné
požadavky vyplývající z praktických zkušeností a montážních postupů v různých částech světa
a rozpoznat rozdíly v základní infrastruktuře související s řídicími přístroji a spotřebiči na kapalná
paliva, z nichž některé jsou popsány v přílohách E, F a G. Tato část ISO 23553 má poskytnout základní
rámec požadavků, který tyto rozdíly uznává.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Tam, kde je v této části ISO 23553 uveden odkaz na ISO 23550,
se sousloví „plynné palivo“ podle vhodnosti nahrazuje souslovím „kapalné palivo“.
Současná základní norma ISO 23550:2011 je zaměřena pouze na řídicí přístroje pro plynná
paliva. Záměrem však je revidovat
základní normu takovým způsobem, aby obě normy pro výrobky na plynná i kapalná paliva
mohly být používány spolu se základní normou. Upozorňuje se zejména na články 6.4, 7.4
a 7.5.

1 Předmět normy

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

Norma platí pro automatické a poloautomatické uzavírací armatury, které

jsou běžně uzavřeny;●

se používají ve spalovacích zařízeních pro přerušení průtoku kapalného paliva s prodlevou nebo bez prodlevy●

při uzavírání;
jsou určeny pro topné oleje bez benzínu (např. lehký topný olej ze střední frakce destilace, ropa, těžký topný●

olej nebo petrolej);

POZNÁMKA 1 Pro jiné typy topných olejů (např. topné oleje na bázi odpadních olejů) mohou být mezi
výrobcem a zkušebnou dohodnuty doplňující zkušební metody.

POZNÁMKA 2 Topné oleje z procesů ropné rafinace jsou v ISO 8216-99 zatříděny jako ISO-F-D
a jsou součástí zařízení, které má jinou funkci (funkce), např. palivová čerpadla. V takovém případě
zkušební metody platí pro ty části nebo součásti zařízení, které jsou součástí automatických
a poloautomatických uzavíracích armatur, tj. ty částí, které jsou
nezbytné pro zajištění funkce uzavírání.

se používají u hořáků nebo ve spotřebičích na kapalná paliva;●

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

jsou nebo nejsou vybaveny indikátory uzavřené polohy.●

Tato část ISO 23553 se týká pouze zkoušení typu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


