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Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-03.

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, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
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Ref. č. EN 1074-6:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 1074-6:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové
armatury“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 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 července 2004.

EN 1074 sestává ze šesti částí:

–      Část 1: Všeobecné požadavky

–      Část 2: Uzavírací armatury

–      Část 3: Zpětné armatury

–      Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

–      Část 5: Regulační armatury

–      Část 6: Hydranty

Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí
být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné
požadavky, které závisí na typu armatur, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy.



Přílohy A, B, C, D a E této evropské normy jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a
©výcarska.
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Úvod
S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost pitné vody pro lidskou
spotřebu:

a)    tato evropská norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez
omezení v jednotlivých členských státech EU nebo ESVO;

b)    je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto
produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na vhodné používání hydrantů, které mají být
používány v potrubních systémech pro dodávání pitné vody nebo jsou k nim připojeny a» už jako
nadzemní nebo podzemní (viz EN 805).

Tato norma specifikuje požadavky na konstrukci, provedení a metodu posuzování shody hydrantů, bez
ohledu na jejich typ, materiály a funkce. Když může být hydrant použit jako protipožární vybavení,
zařízení pro zavlažování nebo pro jinou funkci, mohou být v jiných normách uvedeny doplňující
požadavky (např. prEN 14339:2001).

Platnost této normy má přednost před ostatními normami pro výrobky nebo zkoušení. Požadavky
ostatních norem platí pouze tehdy, když se tato evropská norma na ně odvolává.

Tato část EN 1074 pojednává o požadavcích použitelných jak na podzemní tak i nadzemní hydranty o
rozměrech DN 65 až DN 150 a PFA do 16 bar.

Tato část EN 1074 neuvádí požadavky na výstupy nebo jejich přípojky s hydranty, nebo» toto je
předmětem národních norem.

-- Vynechaný text --


