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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 816:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit 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 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 816:1996.

Dále jsou uvedeny hlavní technické rozdíly proti předchozímu vydání EN 816:

a)   byla uvedena kritéria pro snížení spotřeby vody;

b)   byla revidována celá struktura normy;

c)   byly aktualizovány citované dokumenty;

d)   v celém dokumentu byly provedeny redakční změny;

e)   byly překresleny obrázky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Vzhledem k možným nepříznivým účinkům výrobku uvedeného v této evropské normě na kvalitu
vody určené k lidské spotřebě:

1)   tato evropská norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v aplikaci tohoto
výrobku v členských státech EU nebo EFTANP1);

2)   do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, týkající se použití a/nebo vlastností
výrobku, se doporučuje ponechat stávající národní předpisy v platnosti.



1 Předmět normy
Tato norma platí pro výtokové ventily a směšovací baterie (armatury) se samočinným uzavíráním
vhodné pro zařizovací předměty instalované v umývárnáchNP2).

Norma neplatí pro splachovací armatury pisoárů a WC s automatickým otevíráním.

Účelem této normy je stanovit způsob značeni, identifikace, charakteristiky chemické a hygienické,
rozměrové, těsnost, odolnost proti tlaku, únavové a akustické charakteristiky samočinných
uzavíracích armatur.

Zkoušky popsané v celé normě jsou zkoušky typu (laboratorní zkoušky), a nikoli zkoušky pro řízení
kvality, prováděné během výroby.

Platí tlakové a teplotní podmínky podle tabulky 1:

Tabulka 1 – Podmínky použití samočinných uzavíracích armatur

(Uvedené tlaky jsou hydrodynamické tlaky)

 Meze použití Doporučené provozní meze
Hydrodynamický tlak 0,05 MPa (0,5 bar) min. 0,1 MPa ? P ? 0,5 MPa (1 bar ? P ? 5 bar)
Hydrostatický tlak 1 MPa (10 bar) max. -
Teplota teplé vody Max ? 90 °C 55 °C ? T ? 65 °C
Teplota studené vody – T ? 25 °C

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).

NP2)   Pod pojmem „umývárny“ se rozumí i sprchy.


