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Předmluva

Tento dokument (EN 14825:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 113 Tepelná čerpadla
a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 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 března 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 14825:2012.

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

Přehled vztahů se směrnicemi EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Hlavní změny vzhledem k předchozímu vydání jsou:
kapitola 3 „Termíny, definice, značky, zkrácené termíny a jednotky“ byla upravena, aby byla v souladua.
s naří-
zením Komise (ES) č. 206/2012;
změny v textu, aby odpovídaly upraveným termínům a definicím;b.
nová normativní Příloha A, Příslušné počty hodin v teplotním stupni (BIN) v aktivním režimu, ve vypnutémc.
stavu pomocí termostatu, v pohotovostním režimu, ve vypnutém stavu u klimatizátorů vzduchu s výkonem
nižším než 12 kW včetně, v níž jsou tabulky 26 a 37 z předchozí normy;
nová normativní Příloha G, Vzor listu s technickými údaji;d.
nová v informativní příloha ZA, Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky nařízení Komise (ES) č.e.
206/2012;
viz následující křížové odkazy týkající se strukturálních změn:f.
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6.1 –
6.2 6.2
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6.5 6.4
7.1 7.1
7.2 7.2
7.3 7.1
7.4 7.3
7.5 7.4
Příloha A –
Příloha B Příloha A
Příloha C Příloha B
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Příloha E Příloha D
Příloha F Příloha E
Příloha G –

Ačkoliv byl tento dokument připraven v rámci nařízení Komise (EU) č. 206/2012, kterým se provádí
směr-
nice 2009/125/ES (2009/125/EC), pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu
a komfortních ventilátorů, může tento dokument sloužit také jako ukázka souladu s požadavky
evropské směrnice 2010/30/ES (2010/30/EC) a delegovaným nařízením Komise (EU) č. 626/2011.

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.
Úvod

Tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin se v současné době vybírají
a srovnávají při jmenovitých podmínkách. Tyto podmínky nereprezentují běžné provozní podmínky
zařízení během sezóny. Provozní podmínky mohou být lépe posouzeny porovnáváním zařízení při
reprezentativním sníženém výkonu a stanovením chladicího faktoru a topného faktoru daného období.

Tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s pevně stanoveným
výkonem reagují na měnící se výkonové požadavky regulací doby provozu zařízení. Účinnost systému
závisí na parametrech regulačních termostatů. Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin
a tepelná čerpadla s proměnným výkonem mohou pomocí plynulé nebo krokové regulace výkonu
kompresoru vyrovnávat přesněji požadavky na výkon a tím zlepšit účinnost systému.

Tato evropská norma stanoví podmínky částečného zatížení a postupy pro výpočet chladicího faktoru
daného období (SEERon) a topného faktoru daného období (SCOPon a SCOPnet) těchto jednotek
použitých k uspokojení chladicích a topných potřeb.

Jednotka může spotřebovávat další energii i v době, kdy neslouží k uspokojení chladicích a topných
potřeb, například v režimu zahřívání skříně kompresoru nebo v pohotovostním režimu. Tato spotřeba
se zahrnuje do výpočtů referenčního SEER a referenčního SCOP.

Výpočty referenčního SEER/SEERon a referenčního SCOP/SCOPon/SCOPnet mohou vycházet
z vypočtených nebo zkouškami zjištěných hodnot. V případě zkouškami zjištěných hodnot uvádí tato



evropská norma postupy pro zkoušky tepelných čerpadel, klimatizátorů vzduchu a jednotek pro
chlazení kapalin za podmínek částečného zatížení.

Jmenovité podmínky a postupy zkoušek jednotek za chodu při jmenovitém a provozním výkonu jsou
uvedeny v EN 14511-2 a EN 14511-3.

Postupy výpočtu energetické účinnosti systému pro specifické soustavy tepelných čerpadel
v budovách jsou uvedeny v EN 15316-4-2.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro klimatizátory vzduchu, tepelná čerpadla a jednotky pro chlazení
kapalin. Platí pro průmyslově vyráběné jednotky definované v EN 14511-1, s výjimkou
jednokanálových jednotek, chladicích jednotek řídicích skříní a přesně řízených jednotek.

Tato evropská norma uvádí postupy výpočtu pro stanovení referenčního chladicího faktoru daného
období SEER a SEERon a referenčního topného faktoru SCOP, SCOPon a SCOPnet.

Tyto postupy mohou být založeny na vypočítaných nebo naměřených hodnotách.

V případě naměřených hodnot tato evropská norma zahrnuje postupy pro stanovení hodnot výkonu
EER a COP během aktivního režimu jednotky za podmínek částečného zatížení. Zahrnuje také postupy
zkoušek pro zjištění spotřeby elektrické energie při vypnutém stavu pomocí termostatu,
v pohotovostním režimu a v režimu zahřívání skříně kompresoru.

Tato evropská norma je výchozím dokumentem pro výpočet energetické účinnosti tepelných čerpadel
v budovách v topném režimu, odpovídajícímu EN 15316-4-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


