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Předmluva

Tento dokument (EN 13136:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 182 Chladicí zařízení,
bezpečnostní a environmentální požadavky, 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 zrušit nejpozději do dubna 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 13136:2001.

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.

Ve srovnání s EN 13136:2001, EN 13136:2013 bere v úvahu použití CO2 a změnu A1, vydanou v roce
2005.

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

Tato evropská norma vychází z příslušných částí EN ISO 4126-1:2013, EN ISO 4126-2:2003 a EN
12284.

Je přizpůsobena specifickým požadavkům chladicích zařízení a obsahuje příslušné údaje. Norma
stanoví prostředky pro splnění požadavků na pojistná zařízení proti překročení tlaku, které jsou
uvedeny v EN 378-2:2008+A2:2012.

1 Předmět normy
1.1 Tato evropská norma stanoví výpočet hmotnostního průtoku pro dimenzování pojistných zařízení
proti překročení tlaku pro součásti chladicích zařízení.
POZNÁMKA Termín „chladicí zařízení“ používaný v této evropské normě zahrnuje tepelná čerpadla.

1.2 Tato evropská norma stanoví výpočet průtoků pojistných ventilů a jiných pojistných zařízení proti
překročení tlaku v chladicích zařízeních včetně údajů potřebných k určení jejich dimenze při
vypouštění do ovzduší nebo přepouštění do konstrukčních součástí zařízení s nižším tlakem.
1.3 Tato evropská norma uvádí požadavky pro výběr pojistných zařízení proti překročení tlaku
k zabránění vzniku nepřípustného tlaku způsobeného vnitřními a vnějšími zdroji tepla, zdroji zvyšování
tlaku (např. kompresory, ohřívači atd.) a tepelnou expanzí uzavřené kapaliny.
1.4 Tato evropská norma stanoví výpočet tlakové ztráty v potrubí před a za pojistnými ventily



a jinými pojistnými zařízeními proti překročení tlaku a obsahuje potřebné údaje.
1.5 Tato evropská norma odkazuje na další příslušné normy uvedené v kapitole 5.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


