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Předmluva
Tento dokument (EN 1124-4:2013) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 udělit 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 dubna 2014 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 1124-4:2005.
Vzhledem k předcházející verzi této normy byly hlavně provedeny následující úpravy:
a. S ohledem na nejnovější vývoj na trhu a nové způsoby montáže byly některé součásti systému S a systému
X
těmto podmínkám přizpůsobeny (zavedení nových výrobků).

b. Požadavky na rozměry byly rozšířeny a byly stanoveny pro kompatibilitu s gravitačními kanalizačními
systémy uvnitř budov.

Tato evropská norma pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek
s hrdlem a hladkým koncem pro systémy odvádění odpadních vod sestává z následujících částí:
●
●
●
●

Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti
Část 2: Systém S, rozměry
Část 3: Systém X, rozměry
Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: 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.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky, rozměry a tolerance pro trubky a tvarovky z podélně
svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hrdlem a hladkým koncem používané pro
podtlakové kanalizační systémy vnitřní a venkovní kanalizace a pro gravitační a podtlakové
kanalizační systémy na lodích a plovoucích lodních stavbách1):
●

●
●
●

nad hlavní (nejvyšší) palubou lodě osobní přepravy, pokud se přihlédne k náklonu lodi, který by mohl způsobit
poškození systému uloženého nad palubou;
uvnitř vodotěsného oddělení pod hlavní (nejvyšší) palubou lodě;
při přímém propojení na vnější lodní boky (není přípustné pod hlavní (nejvyšší) palubou);
uvnitř zásobníkových nádrží, pokud tyto nejsou plněny zvláštními médii a nejsou nádržemi tankerů.

Na řádně zakotvené lodní stavbě tato norma platí pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných
korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem používané pro kanalizační systémy její
obytné části.
Trubky a tvarovky podle této normy mohou být též používány pro centrální rozvod na vysávání
prachu, pneumatickou podtlakovou dopravu, dopravu třísek a v ostatních systémech kanalizace, i pro
jiné účely, pokud odváděná média nepoškozují součásti nebo neohrožují zdraví a bezpečnost
pracovníků obsluhy.
Pro jiné potrubní systémy platí tato evropská norma pouze se souhlasem příslušných provozovatelů
a po předchozí dohodě s výrobcem.
Tato norma obsahuje systém označování různých druhů trubek a tvarovek pro snadnou identifikaci
každé součásti.
Tato norma se používá pouze společně s EN 1124-1.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

