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Národní předmluva



Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12792:2003 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 12792 z dubna 2004 převzala EN 12792:2003 schválením k přímému používání jako ČSN,
tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 779 zavedena v ČSN EN 779 (12 5001) Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení
filtračních parametrů

EN ISO 5135 zavedena v ČSN EN ISO 5135 (01 1669) Akustika - Určení hladin akustického výkonu
hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických
zařízení na základě měření v dozvukové místnosti

ISO 5801 nezavedena

ISO 13349 nezavedena

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Hlavní tabulka přílohy A byla oproti originálu EN rozšířena o sloupec anglických termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ivana Petrašová, IČ 40448584, Brno

Technická normalizační komise: TNK 75 Vzduchotechnická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík
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EUROPEAN STANDARD
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EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Srpen 2003

ICS 01.040.91; 01.075; 91.140.30                                                                      Nahrazuje CR
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Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky
Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
 
Ventilation des bâtiments - Symboles,
terminologie
et symboles graphiques

Lüftung von Gebäuden - Symbole,
Terminologie
und graphische Symbole

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na



vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  
Ref. č. EN 12792:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 12792:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 156 „Větrání budov“,
jejíž sekretariát zabezpečuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2004 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 února 2004.

Tento dokument nahrazuje CR 12792:1997.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Jedním z cílů TC 156 je vypracování evropských norem, které by používaly stejné značky a
terminologii. Pro tyto účely dostala WG1 TC 156 úkol vypracovat normu na značky a terminologii pro
využití ve všech dalších pracovních skupinách TC 156. Tato norma na značky a terminologii byla
vypracována různými pracovními skupinami, přičemž WG1 odpovídala za koordinaci mezi pracovními
skupinami a za standardizaci značek a terminologii v rámci TC 156, které se stanou závaznými pro ostatní
pracovní skupiny při používání v jejich normách. Značky a termíny jsou v anglické verzi číslovány a je
žádoucí, aby toto číslování odpovídalo německému a francouzskému překladu této normy z důvodů
možnosti porovnání různých definic stejných značek nebo termínů v anglické, francouzské a německé
verzi.

1 Předmět normy



Tato evropská norma obsahuje značky a terminologii obsažené v evropských normách na „Větrání budov“
vypracovaných CEN/TC 156.

-- Vynechaný text --


