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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 156 „Větrání budov“, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2007 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 října 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 13779:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu (mandát M/343) a podporuje základní požadavky evropské Směrnice
2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD) Tvoří součást řady norem zaměřených na
evropskou harmonizaci metodiky pro výpočet energetické náročnosti budov. Přehled celého souboru
norem je dán v CEN/TR15615.

Pozornost se věnuje potřebě dodržení směrnic Evropské unie zavedených do národních legislativních
požadavků. Stávající národní požadavky (s odkazem na národní normy nebo bez odkazu na ně)
mohou dočasně omezit zavedení této evropské normy.



V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie,
Holandsko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Úvod

Tato norma je vodítkem zejména pro projektanty, vlastníky budov a jejich uživatele. Týká se větrání,
klimatizace a systémů pro úpravu prostředí budov, které slouží k vytvoření komfortního a zdravého
prostředí ve všech ročních obdobích za přijatelných pořizovacích a provozních nákladů. Norma se
zaměřuje na systémová hlediska běžných aplikací a řeší následující:

Aspekty důležité pro dosažení a udržení přijatelného energetického výkonu zařízení bez negativních dopadů●

na kvalitu vnitřního prostředí.
Odpovídající parametry vnitřního prostředí.●

Definice návrhových předpokladů a provozu.●

Vztahy této normy a návazných norem jsou následující:  

typ budovy ›
účelˇ bytová nebytová

výpočet / průtoky vzduchu EN 15242
výpočet / energetické nároky
větrání EN 15241

návrh; provoz systému CEN/TR 14788a EN 13779rev
kritéria vnitřního prostředí EN 15251
a Nová pracovní jednotka (WI 00156105) byla ustavena pro revizi a aktualizaci do evropské normy.

Systémy přirozeného větrání nejsou zahrnuty v této normě.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů,
které však slouží k pobytu osob. Nejedná se však o výrobní provozy. Norma definuje a stanovuje
parametry relevantní pro tyto systémy.

Předpisy pro navrhování uvedené v této normě a v přílohách se vztahují zejména na systémy
s nuceným přívodem a odvodem vzduchu a na mechanické části hybridních systémů.

Tato norma neřeší větrání obytných budov. Těmito aplikacemi se zabývá CEN/TR 14788.

Klasifikace využívá různých kategorií. Pro některé hodnoty jsou uváděny příklady, požadavky jsou
vymezeny běžným rozmezím s uvedením nevyhovujících hodnot. Uváděné směrné hodnoty v této
normě nejsou jako takové normativní, ale měly by být aplikovány tam, kde jiné hodnoty nejsou udány.
Klasifikace musí být vždy odpovídající typu budovy a určenému využití. Pokud není norma aplikována,
výchozí podklady pro klasifikaci musí být vždy odůvodněny a vysvětleny.

POZNÁMKA Rozdílné normy mohou kategorie představující stejné parametry popisovat jiným
způsobem a také označení kategorií se může lišit.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


