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Předmluva

Tato evropská norma (EN 200:2008) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“,
jejíž sekre-
tariát zajišťuje AFNOR.

Této normě je nutno nejpozději do ledna 2009 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 nejpozději do ledna 2009 zrušit.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 200:2004.

Tato norma platí pro zdravotně technické armatury pro:

vnitřní vodovod typu 1 (viz obrázek 1 a tabulka 1) s pracovním rozsahem tlaků od 0,05 MPa (0,5 bar) až do●

1 MPa (10 bar);
vnitřní vodovod typu 2 (viz obrázek 2 a tabulka 1) s pracovním rozsahem tlaků od 0,01 MPa (0,1 bar) až do●

1 MPa (10 bar) – který kombinuje zásobování vodou z vodovodního řadu se zásobováním vodou z aku-
mulačních nádrží.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

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

Tato evropská norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v aplikaci tohoto výrobku
v členských státech EU nebo EFTA NP1);

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

Tato norma stanovuje výkonové parametry a technické požadavky na výtokové a směšovací
armatury.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje:

oblast použití stojánkových výtokových ventilů, nástěnných výtokových ventilů, ventilových směšovacícha.
baterií do jednoho nebo více otvorů používaných ve:

vnitřním vodovodu typu 1 (viz obrázek 1);1.
vnitřním vodovodu typu 2 (viz obrázek 2);2.

životnost, rozměrové, těsnostní, tlakové, hydraulické, mechanické a akustické parametry výtokových ventilůb.
a ventilových směšovacích baterií jmenovité světlosti 1 a 3;
postupy zkoušek pro ověření těchto výkonových parametrů.c.

Zkoušky popsané v této evropské normě jsou zkouškami typu a nenahrazují zkoušky kvality,
prováděné v průběhu výroby.

Tato evropská norma platí pro výtokové armatury (výtokové ventily nebo směšovací baterie) pro
použití ve zdravotnětechnických instalacích, instalované v místnostech, určených pro osobní hygienu
(toalety, koupelny atd.) a v kuchyních, tzn. pro použití u van, umyvadel, bidetů, sprch a dřezů.

Na obrázku 1 je znázorněn vnitřní vodovod typu 1 s pracovním rozsahem tlaků od 0,05 MPa až do
1 MPa (od 0,5 bar až do 10 bar).

Na obrázku 2 je znázorněn vnitřní vodovod typu 2 s pracovním rozsahem tlaků od 0,01 MPa až do
1 MPa (od 0,1 bar až do 10 bar).

Tato norma platí pro zdravotnětechnické armatury o jmenovité světlostí 1 a 3 (PN 10).

Způsob použití a odpovídající klasifikace jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 2 uvádí výkonnostní
ukazatele, které by měly být splněny v případech, kdy jsou armatury použity mimo doporučený
rozsah provozních parametrů.

Tabulka 1 – Provozní limity/Zatřídění 

Vnitřní vodovod Rozsah provozních parametrů výtokových
armatur

Třídy průtoku Akustické
parametry

Označování

Mezní hodnoty Doporučené hodnoty Viz tabulka 13 Viz 14 Viz 4



Typ 1,
viz obrázek 1

hydrodynamický
přetlak
3 0,05 MPa
(0,5 bar)
hydrostatický
přetlak
L 1,0 MPa
(10,0 bar)

hydrodynamický
přetlak
(0,1 až 0,5) MPa
[(1,0 až 5,0) bar]
viz poznámka b)

Z L 0,15 l/s
A L 0,25 l/s
S L 0,33 l/s
B L 0,42 l/s
C L 0,50 l/s
D L 0,63 l/s

Skupina I –
 
Skupina II –
 
Neklasifi-
kováno

například
IA
IIC/B
 
I/– a)

II/– a)

Typ 2,
viz obrázek 2

hydrodynamický
přetlak
3 0,01 MPa
(0,1 bar)
hydrostatický
přetlak
L 1,0 MPa
(10,0 bar)

hydrodynamický
přetlak
(0,02 až 0,1) MPa
[(0,2 až 1,0) bar]
viz poznámka b)

Viz tabulka 10
X L 0,125 l/s
Y L 0,250 l/s
R d) L 0,125 l/s
teplá
a L 0,070 l/s
studená

Viz poznámka c)

(neklasifiko-váno)
X
Y
R

Teplota L 90 °C L 65 °C  
a) Nezatříděny: Armatury bez výměnného výtokového příslušenství se zkouší s výtokovým příslušenstvím dodaným
výrob-
cem a neoznačují se třídou průtoku.
b) Měřeno na výstupu pro sprchu, pokud je jím armatura vybavena.
c) Pro výtokové armatury pro vnitřní vodovod typu 2 se klasifikace akustických vlastností obvykle neprovádí a neexistuje
žádná specifikace, uvádějící hladinu hluku, vyvolanou touto instalací. Jestliže velikost provozního tlaku ve vodovodu
působí nadměrný hluk, doporučuje se vybavit potrubní systém regulátorem tlaku nebo průtoku a nebo, pokud je to
možné, použít armatury, vyhovující příslušné akustické skupině podle 14.3.5.
d) Směšovací baterie s demontovatelnými výtoky (napojené na tlakový přívod studené vody z vodovodního řadu) pro
vodovody typu 2: základním požadavkem je připojení takových armatur na vodovod, který dokáže zajistit minimální
přetlak na přívodu studené vody na úrovni 0,04 MPa (0,4 bar).

Tabulka 2 – Upozornění na možnou změnu provozních vlastností v případě použití armatur
mimo doporučený rozsah provozních parametrů

Provozní vlastnosti Vnitřní vodovod typu 1 Vnitřní vodovod typu 2
Síla pro ovládání Výtokové armatury pro vnitřní vodovod

typu 2, mající rychlouzavírací
mechanismus, mohou vyžadovat
vynaložení větší síly
pro ovládání.

 

 
Provoz přepínací
armatury

Výtokové armatury pro vnitřní vodovod
typu 2 mohou vyžadovat vynaložení větší
síly pro ovládání.

Výtokové armatury pro vnitřní vodovod typu 1
vybavené automatickou přepínací armaturou
nemohou při nízkém hydrodynamickém přetlaku
zajistit provoz sprchy.

Změny průtoku Výtokové armatury pro vnitřní vodovod
typu 2 mohou způsobovat nadměrné
průtočné rychlosti.

Výtokové armatury pro vnitřní vodovod typu 1
nemohou zajistit požadovaný průtok.

Hluk Národní předpisy mohou vyžadovat
zatřídění armatur podle hluku.
Výtokové armatury pro vnitřní vodovod
typu 1
a 2 mohou být zdrojem nadměrného hluku,
jestliže jsou používány při vyšším
než doporučeném maximálním přetlaku.

 

Legenda

1 Studená voda

2 Teplá voda



3 Přívod vody (tlak vody do 10 bar)

4 Ohřívač vody

Obrázek 1 – Vnitřní vodovod typu 1 s rozsahem přetlaků (0,05 až 1,0) MPa [(0,5 až 10) bar]

Legenda

1 Zásobní nádrž na studenou vodu (pro názornost bez víka)

2 Přepadová (signalizační) trubka

3 Odvzdušňovací potrubí

4 Zásobník teplé vody

5 Alternativní rozvod studené vody k zdravotnětechnickým výtokovým armaturám

6 Přívodní a zpětné potrubí do ohřívače vody

7 Přívod vody (přetlak vody do 10 bar)

Obrázek 2 – Vnitřní vodovod typu 2 s rozsahem přetlaků (0,01 až 1,0) MPa [(0,1 až 10) bar]

Na obrázku 2 je schematicky nakreslen nízkotlaký systém zásobování teplou a studenou vodou,
obsahující gravi-
tační rozvod teplé vody, tlakový rozvod studené vody a alternativně gravitační zásobování i pro
studenou vodu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


