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Adaptateurs de brides et manchons à larges
tolérances en fonte ductile destinés à être
utilisés
avec des tuyaux faits de différents matériaux:
fonte
ductile, fonte grise, acier, PVC-U, PE, fibreciment

Großbereichskupplungen und flanschadapter aus
duktilem Gusseisen zur Verbindung von
Rohren
aus unterschiedlichen Werkstoffen: Duktiles
Gusseisen, Gusseisen mit Lamellengraphit,
Stahl,
PVC-U, PE, Faserzement

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-09-23.
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.

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
© 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
Ref. č. EN 14525:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 14525:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 203 „Potrubí ze šedé
litiny, tvarovky a příslušenství“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 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 května 2005.
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
Tato norma je v souladu se zavedenými všeobecnými požadavky CEN/TC 164 v oblasti zásobování
vodou.
Po této stránce mohou výrobky pokryté touto normou nepříznivě působit na jakost vody určenou pro
lidskou spotřebu:
a)

tato norma neposkytuje údaje, podle kterých se dotyčný výrobek smí použít bez omezení v
každém z členských států EU nebo ESVO;

b)

je třeba poznamenat, že za nějaký čas lze očekávat přijetí evropských ověřovacích kritérií,
stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo typických vlastností tohoto produktu
zůstanou v platnosti.
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1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky a přiřazené zkušební metody na spojky a přírubové adaptéry
pro velké rozsahy úchylek tvarovek z tvárné litiny určených k použití s částmi potrubí zhotovených z
různých materiálů pro potrubí (tvárná litina, šedá litina, PE, PVC-U, ocel, vulkánfíbr), pro zajištění
těsnosti širokého sortimentu trubek vnějších průměrů:
–

pro rozvod vody (např. pitné vody);

–

pod tlakem nebo samospádem;

–

k montáži nad zemí nebo pod zemí, uvnitř nebo vně budov.

Tento dokument není určen pro kanalizaci nebo potrubí rozvádějící plyny, kde jsou nevyhnutelné další
požadavky.
Tento dokument stanovuje požadavky na materiály, rozměry a mezní úchylky, mechanické vlastnosti
a normované povlaky výrobků z tvárné litiny.
Tato norma zahrnuje výrobky z tvárné litiny vyrobené některým ze slévárenských postupů nebo
smontované z odlitých částí, stejně jako příslušné spoje, v rozsahu velikostí od DN 40 do DN 600, pro
dovolené pracovní tlaky (PFA) do 16 bar, pro teplotu tekutin mezi 0 °C a 25 °C vyjma působení mrazu.
Pro vyšší teploty do 50 °C by měly být provedeny doplňující typové zkoušky.
Rovněž uvádí požadavky a přiřazené zkušební metody pro provádění jištěných a nejištěných pružných
spojů. Konstruované spoje a profily těsnění jsou mimo rámec této normy.
POZNÁMKA 1 PFA může být limitně závislý na materiálech trubky a použitém spoji.
POZNÁMKA 2 V tomto dokumentu jsou všechny tlaky uváděné jako rozdílové v bar (100 kPa = 1 bar).
POZNÁMKA 3 Technické podmínky pro tvarovky z tvárné litiny používané pro trubky z tvárné litiny
uvádí EN 545.
POZNÁMKA 4 Technické podmínky pro tvarovky z tvárné litiny používané pro trubky z PVC-U a PE
uvádí EN 12842.

-- Vynechaný text --

