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Předmluva

Tento normativní dokument (EN 14154-2:2005+A2:2011) byl vypracován technickou komisí
CEN/TC 92 „Vodoměry“, jejíž sekretariát byl svěřen SNV.

Tomuto normativnímudokumentu je nutno nejpozději do října 2011dát status národní technické
normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní
technické normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Pozornost má být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto normativního dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování
některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento normativní dokument obsahuje Změnu A1, schválenou CEN 2007-03-06, a Změnu A2,
schválenou CEN 201102-22.

Tento normativní dokument nahrazuje #EN 14154-2:2005+A1:2007$.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu je v textu označen značkami !" a #$.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí tohoto
normativního dokumentu.

Tato norma sestává ze tří částí. Další části jsou:

Část 1: Všeobecné požadavky●

Část 3: Zkušební metody a zařízení●

Při zpracování nové normy CEN/TC 92 usilovala o její harmonizaci s existujícími normami
a doporučeními pro vodoměry, přizpůsobení novým technologiím a předjímání požadavkům směrnice
22/2004/EC o měřidlech.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tento normativní dokument stanovuje kriteria pro volbu vodoměrů, požadavky na instalaci a první
uvedení nových nebo opravených měřidel do provozu tak, aby bylo zajištěno konstantní přesné
měření a spolehlivé odečítání z měřidla.

V aplikacích, kde je předpisy požadováno přizpůsobení vodoměru požadavkům směrnice pro měřicí
přístroje (MID), smí být tato norma používána k prokazování shody.

Tam, kde existují zákonné národní požadavky, potom musí mít ve všech případech přednost před
požadavky nebo doplňkovými specifikacemi uvedenými v této části tohoto normativního dokumentu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


