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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 23550 vypracovala technická komise ISO/TC 161 Řídicí a bezpečnostní přístroje pro hořáky
a spotřebiče na plynná a/nebo kapalná paliva.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 23550:2004), které bylo technicky
revidováno, zejména s ohledem na regionální požadavky v Japonsku (příloha G).

Úvod

Tato mezinárodní norma uvádí obecné požadavky na řídicí a bezpečnostní přístroje pro hořáky na
plynná paliva a spotřebiče plynných paliv a je určena k použití spolu s ISO 23551 (všechny části),
ISO 23552-1 a ISO 23553-1 pro specifické typy řídicích přístrojů nebo pro řídicí přístroje pro specifické
aplikace.

Tuto mezinárodní normu lze rovněž používat, pokud je to účelné, pro řídicí přístroje, které nejsou
zmíněny ve zvláštní normě, a pro řídicí přístroje navržené na základě nových zásad, přičemž v tomto
případě mohou být nezbytné doplňující požadavky.



Neexistuje-li pro nějaký řídicí přístroj zvláštní mezinárodní norma, může se řídicí přístroj zkoušet podle
této mezinárodní normy a dalších zkoušek, které berou v úvahu zamýšlené použití.

Řídicí a bezpečnostní přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv, v nichž se
používají topné plyny, musí být odolné vůči danému typu předepsaného plynného paliva. Jiné
technické komise ISO, např. ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva a ISO/TC 193 Zemní plyn se zabývají
zkoušením a vlastnostmi topných plynů.

Je třeba poznamenat, že v důsledku rozdílných vlastností topného plynu v závislosti na jeho
zdroji/regionu původu existují v současné době v různých regionech určité rozdíly v předpisech;
některé z těchto rozdílů jsou uvedeny v přílohách E, F a G. Tato mezinárodní norma má poskytnout
základní rámec požadavků, dokud nebude možné tyto rozdíly harmonizovat.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci, provedení a zkoušení
bezpečnostních řídicích přístrojů nebo regulačních přístrojů a montážních celků nebo příslušenství
(dále jen řídicí přístroje) pro hořáky a spotřebiče plynných paliv, a to pro topné plyny, jako je zemní
plyn, průmyslově vyráběný plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Norma neplatí pro
korozivní a odpadní plyny.

Tato mezinárodní norma platí pro tyto řídicí přístroje:

samočinné uzavírací ventily;●

automatiky hořáků;●

pojistky plamene;●

poměrové regulátory palivo/vzduch;●

regulátory tlaku;●

ruční nastavovací členy;●

mechanické regulátory teploty;●

vícefunkční řídicí přístroje;●

hlídače tlaku;●

hlídače těsnosti ventilu;●

nulové regulátory tlaku.●

Metody zkoušení uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny ke zkoušení typu výrobku. Zkoušky
určené pro výrobní zkoušení nejsou výslovně uvedeny.

POZNÁMKA Tato mezinárodní norma se má používat spolu se zvláštními normami pro řídicí přístroje
řady ISO 23551.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


