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Předmluva

Tento dokument (EN 15218:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 113 Tepelná čerpadla
a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 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 zrušit nejpozději do ledna 2014.

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

Tento dokument nahrazuje EN 15218:2006.



Hlavní změny proti dřívějšímu vydání jsou uvedeny níže:

doplňují se požadavky ve vztahu na měření spotřeby elektrické energie a průtoku vzduchu u jednotek sea.
vzduchovody;
doplňuje se vzor tabulky obsahující výsledky měření jednotek se vzduchovody;b.
doplňuje se příloha Z ve vztahu k nařízení komise (EU) č. 206/2012.c.

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

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Ačkoliv tento dokument byl připraven v rámci nařízení komise (EU) č. 206/2012 při implementaci
směrnice 2009/125/ES (2009/125/EC) s ohledem na požadavky na ekodesign pro klimatizátory
vzduchu a komfortní ventilátory, tento dokument je také zaměřen na zahrnutí základních požadavků
podle evropské směrnice 2010/30/ES.

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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky
pro hodnocení výkonu klimatizátorů vzduchu a jednotek pro chlazení kapalin s elektricky poháněnými
kompresory a s odpařovacími kondenzátory používanými pro chlazení prostoru. Odpařovací
kondenzátor je chlazen vzduchem a odpařováním přídavné z vnějšku přiváděné vody. Tato přídavná
voda je přiváděna specifickým okruhem dodávky vody nebo z vodní nádrže.

Tato evropská norma neplatí pro klimatizátory typu vzduch/vzduch a vzduch/voda s kondenzátorem
chlazeným vzduchem a s odpařováním kondenzované vody na jejich výparníku.

Tato evropská norma platí pro jednotky vybavené vodní nádrží nebo okruhem kontinuální dodávky
vody, které také mohou pracovat bez přívodu vody. Avšak tato norma se týká pouze zkoušení
jednotek s přívodem vody.

Tato evropská norma platí pro jednotky vyráběné firmami, kdy jednotky mohou být připojeny na
vzduchovody.

Tato evropská norma platí pro jednotky vyráběné firmami, kdy jednotky mají buď stabilní výkon, nebo
je výkon proměnlivý pomocí jakýchkoliv prostředků.

V této evropské normě jsou zahrnuty úplné jednotky a systémy split s jedním nebo více okruhy.

Jsou-li jednotky složeny z několika částí, platí tato evropská norma pouze na ty části, které jsou
navrženy a dodány jako ucelené jednotky.

Jednotky s odpařovacím kondenzátorem, které mohou také pracovat v režimu ohřívání, musí mít svůj
výkon určen podle tohoto režimu podle EN 14511.



Zařízení používaná pro chlazení průmyslových procesů nejsou zahrnuta v předmětu této normy.

Tato evropská norma specifikuje podmínky, pro které musí být výkonové údaje deklarovány pro shodu
s nařízením na ekodesign 206/2012 a nařízením o energetických štítcích 626/2011 na klimatizátory
vzduchu s odpařovacími kondenzátory v režimu chlazení.

POZNÁMKA Bez ohledu na jazykové překlady mají být použity všechny značky uvedené v tomto textu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


