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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-10-11.

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, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Předmluva
Tento dokument (EN 545:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 203 „Trubky, tvarovky z
tvárné litiny a jejich spoje“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 545:2002

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, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

Strana 7

Úvod
Tato norma je v souladu se všeobecnými požadavky stanovenými CEN/TC 164 v oblasti zásobování
vodou.

S ohledem na případné nepříznivé účinky na kvalitu vody určené pro lidskou spotřebu, způsobené
produktem této normy:

–      tato norma neposkytuje žádnou informaci zda produkt může být použit bez omezení v
kterémkoliv členském státě EU nebo ESVO;

–      je nutné poznamenat, že i když se očekává přijetí ověřitelných evropských kritérií, existující
národní předpisy zůstávají v platnosti, pokud se týká použití a/nebo vlastností tohoto produktu.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody použitelné na trubky,
tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a na jejich spoje pro zařízení, používaná pro konstrukci potrubí:

–      dopravující vodu (např. pitnou);

–      pracující jako beztlaková nebo tlaková;

–      instalované nad nebo pod zemí;

Tato norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství, které jsou:

–      vyráběny s hrdly, přírubami nebo hladkými konci;

–      běžně dodávané s vnější nebo vnitřní povrchovou ochranou;

–      určené pro dopravu tekutiny o teplotě mezi 0 °C a 50 °C, s vyloučením mrazu.

Tato norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství odlévané libovolným způsobem nebo vyráběné z
jednotlivých odlitků, stejně jako pro odpovídající spoje v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 40 do
DN 2 000 včetně.

Tato norma stanoví požadavky na materiály, rozměry a mezní úchylky, mechanické vlastnosti a
standardní povlaky trubek a tvarovek z tvárné litiny. Rovněž stanoví požadavky na provedení všech
zmíněných částí včetně jejich spojů. Konstrukce spojů a tvary těsnění jsou mimo rozsah platnosti této
normy.

POZNÁMKA V této normě se všechny tlaky rozumí jako relativní vyjádřené v bar (100 kPa = 1 bar).

-- Vynechaný text --


