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Předmluva

Tento dokument (EN 16146:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy a to buď vydáním
identického textu, nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

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.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu implementovat národní
normalizační orgány níže uvedených států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky



Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Vzhledem k možným nepříznivým vlivům na jakost vody určené k lidské spotřebě, způsobeným
výrobkem, na který se vztahuje tato norma, neposkytuje tato norma žádné informace o možných
omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTANP1).

Předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy,
týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato norma se vztahuje na hadice pro vytahovatelné výtokové hlavice vyrobené z jakéhokoliv
materiálu, určeného pro vybavení zdravotnětechnických armatur pro umyvadla a dřezy. Tyto
vytahovatelné výtokové hlavice musí být připojeny za (ve směru průtoku vody) zábranou proti
zpětnému průtoku výtokové armatury. Tyto výtokové armatury musí vyhovovat EN 200, EN 817, EN
1111, EN 1286 nebo EN 1287 (viz [1], [2], [3], [5] a [6]).

Hadice určené pro připojení výtokové armatury na přívody vody nejsou předmětem této normy.

Tato evropská norma stanoví:

rozměrové, mechanické a hydraulické požadavky, které musí hadice pro vytahovatelné výtokové hlavice●

splňovat;
postupy k ověřování těchto požadavků zkoušením.●

Provozní rozsahy přetlaků a teplot jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 – Podmínky používání/zatřídění 

Vodovod Rozsah provozních parametrů hadic
pro vytahovatelné výtokové hlavice
Mezní hodnoty Doporučené hodnoty

Třídy průtoku (Q)

Typ 1
viz obrázek 1

Hydrodynamický přetlak
0,05 MPa L P L 0,5 MPa
(0,5 bar L P L 5 bar)

Hydrodynamický přetlak
0,1 MPa až 0,3 MPa
(1,0 bar až 3,0 bar)

Třída 1:
Min. 0,25 l/s (15 l/min)
Třída 2:
Min. 0,15 l/s (9 l/min)

Typ 2
viz obrázek 2

Hydrodynamický přetlak
0,01 MPa až 0,2 MPa
(0,1 bar až 2,0 bar)

Hydrodynamický přetlak
0,02 MPa až 0,103 MPa
(0,2 bar až 1,0 bar)

Třída E:
0,06 l/s < Q < 0,18 l/s
(3,6 l/min < Q < 10,8 l/min)
Třída H:
0,18 l/s L Q (10,8 l/min L Q)

Teplota T L 70 °C T L 60 °C  

Legenda

1 studená voda



2 teplá voda

3 hlavní přívod vody (o přetlaku do 1,0 MPa (10 bar))

4 ohřívač vody

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

Legenda

1 přerušovací zásobní nádrž pro studenou vodu (pro názornost není nakresleno víko)

2 přepadová trubka

3 odvzdušnění

4 zásobník na teplou vodu

5 alternativní rozvod studené vody k zdravotnětechnickým zařízením

6 k ohřívači vody

7 přívod vody (o přetlaku do 1,0 MPa (10 bar))

Obrázek 2 – Vnitřní vodovod typu 2, s pracovním rozsahem přetlaků od 0,01 MPa do 1,0 MPa
(0,1 bar až 10 bar): Nízkotlaký gravitační vnitřní vodovod teplé a studené vody obsahuje
nízkotlakové rozvodné potrubí teplé vody, přívodní potrubí studené vody o přetlaku z vodovodního
řadu a alternativní gravitační zásobování zdravotnětechnických zařízení studenou vodou
z přerušovací zásobní nádrže

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


