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Předmluva

Tato evropská norma (EN 817:2008) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této normě je nutno nejpozději do prosince 2008 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 prosince 2008 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 817:1997.

Tato evropská norma platí pro mechanické směšovací baterie, provozované v rozmezí tlaků od 0,05
MPa do 1,0 MPa (od 0,5 bar do 10 bar).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska, 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 EFTANP1);
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 mechanické.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje:

životnost, rozměrové, těsnostní, tlakové, hydraulické, mechanické a akustické parametry, které musí●

mechanické směšovací baterie splňovat;
postupy k ověřování těchto vlastností zkoušením.●

Zkoušky, popsané v této normě jsou zkouškami typu (laboratorními zkouškami) a nenahrazují zkoušky
jakosti, prováděné v průběhu výroby.

Tato norma platí pro mechanické 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.

Způsob použití a odpovídající klasifikace jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 – Provozní limity/Zatřídění 

Vnitřní
vodovod

Rozsah provozních parametrů
mechanické směšovací baterie

Třídy
průtoku

Akustické
parametry

Označování

Mezní hodnoty Doporučené hodnoty Viz
tabulka 14

Viz
kapitola 14

Viz
kapitola 4

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

hydrodynamický
přetlak
(0,1 to 0,5) MPa
[(1,0 to 5,0) bar]

Z L 0,15 l/s
A L 0,25 l/s
S L0,33 l/s
B L0,42 l/s
C L 0,50 l/s
D L 0,63 l/s

Skupina I –

Skupina II –

neklasifikováno

například
IA
IIC/B

I/– a)

II/– a)

Teplota L 90 °C L 65 °C    
a) Nezatříděny: Mechanické směšovací baterie bez výměnného výtokového příslušenství se zkouší s výtokovým příslu-
šenstvím dodaným výrobcem a neoznačují se třídou průtoku.

POZNÁMKA Mechanické směšovací baterie pro použití při tlacích nižších než jsou tlaky, uvedené
v tabulce 1, jsou předmětem EN 1286.

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)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


