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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16147:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 113 Tepelná čerpadla
a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2017 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 zrušit nejpozději do července 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 16147:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA, ZB, ZC a ZD, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Bere se na vědomí, že následující poskytuje detaily o důležitých změnách mezi tímto dokumentem
a předcházejícím vydáním:

a)   přepracování normy v kapitole 5 „Instalační požadavky“, kapitole 6 „Nastavení a zkušební
podmínky“, kapitole 7
„Výkonnostní zkoušky“, kapitole 8 „Ostatní zkoušky“ a v kapitole 9 „Výsledky zkoušky a zkušební
protokol“;

b)   aktualizace tabulky 1 „Nejistoty měření pro indikované hodnoty“, pokud se týče jednotek;

c)   aktualizace výkonové zkoušky ve vztahu na fáze (tj. A. až F.) a pořadí zkoušek (viz 7.2);

d)   uvedení 7.11 „Výpočet součinitele inteligentního ovládání SCF“ a 7.12 „Stanovení korekčního
členu na okolní prostředí“ Qcor na základě evropské normy EN 50440:2015;

e)   uvedení 7.13.3 „Výpočet roční spotřeby elektrické energie“;

f)    přemístění a revize dřívějších „Vypouštěcích cyklů“ do nové přílohy „Zátěžové profily“ (viz
Tabulky A.1 až A.3);

g)   uvedení 7.14 „Ostatní charakteristiky“, pokud se týče jmenovitého výkonu a sezonního topného
faktoru;

h)   přidání přílohy ZA a přílohy ZB pro vztah mezi toto evropskou normou a požadavky nařízení
komise (EU) č. 814/2013 a (EU) č. 812/2013;

i)    přidání přílohy ZC a přílohy ZD pro vztah mezi toto evropskou normou a požadavky nařízení
komise (EU) č. 813/2013 a (EU) č. 811/2013.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje metody zkoušení, hodnocení výkonnosti a výpočet energetické
účinnosti ohřívání vody pomocí tepelných čerpadel jako ohřívačů vody typu vzduch/voda,
solanka/voda, voda/voda a přímé vypařování/voda a tepelných čerpadel jako kombinovaných ohřívačů
s elektricky poháněnými kompresory na výrobu teplé užitkové vody a připojené na nebo včetně
akumulačního zásobníku teplé užitkové vody.

Tato evropská norma zahrnuje pouze postup zkoušky na výrobu teplé užitkové vody systémem
s tepelným čerpadlem.

POZNÁMKA 1 Zkušební postupy pro současnou výrobu teplé užitkové vody a ohřívání prostoru není
řešeno v této normě. Současný znamená, že výroba teplé užitkové vody a zajišťování ohřívání
prostoru je v tomtéž čase a může se ovlivňovat.

POZNÁMKA 2 U tepelných čerpadel jako kombinovaných ohřívačů se sezonní účinnost prostorového
ohřívání stanovuje podle EN 14825.

Tato evropská norma platí pouze pro ohřívače vody, které jsou dodávány jako kompletní tepelné
čerpadlo a akumulační zásobník. V případě ohřívačů vody, které sestávají z několika částí
s propojkami chladiva, tato evropská norma platí pouze na ty, které jsou konstruovány a dodávány
jako kompletní celek.

Tato evropská norma nespecifikuje požadavky na kvalitu použité vody.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


