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Předmluva

Tento dokument (EN 834:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 171 Rozdělování nákladů na
vytápění, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 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 února 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 834:1994.

Změny

Ve srovnání s EN 834:1994 byly provedeny následující změny:

Zdokonalení a rozšíření definic, požadavků a postupů zkoušek.a.
Zavedení nových hodnot pro dolní teplotní mez.b.
Jednotné definování místa instalace indikátoru na otopné těleso.c.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky,
Dánska, Estonska, Finska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Francie, Německa, Řecka,
Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rumunska,
Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného království.

 
Úvod

Tento dokument se zabývá indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění napájenými elektrickou
energií, které slouží pro zjišťování spotřební hodnoty otopných ploch pro vytápění místností.
Stanovuje minimální požadavky na konstrukci, materiály, výrobu, instalaci, funkci a vyhodnocení
zobrazených údajů, které jsou výsledkem těchto měřicích zařízení.

Tento dokument popisuje zkušební postupy, jimiž se kontroluje splnění stanovených požadavků



a určuje směrnice pro způsob a rozsah jejich provádění.

1 Předmět normy

POZNÁMKA Definice termínů použitých níže viz kapitola 3.

Tato evropská norma platí pro indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které slouží
k zaznamenávání poměrné části tepla dodaného otopnými tělesy do spotřebitelských jednotek.

Jestliže jsou v zúčtovací jednotce spotřebitelské jednotky rozdílných typů (např. technicky rozdílné
typy
otopných soustav nebo rozdíly způsobené spotřebním režimem, např. průmyslové provozy oproti
soukromým bytům), pak může být nezbytné rozdělit zúčtovací jednotky do uživatelských skupin.

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění dovolují určit dodávku tepla každého otopného tělesa
ve spotře-
bitelské jednotce pouze jako podíl z celkové spotřeby tepla v zúčtovací jednotce nebo uživatelské
skupině (viz kapitola 4); proto je nezbytné určit tuto celkovou spotřebu tepla buď měřením množství
spotřebovaného paliva, nebo celkové dodávky tepla (například dalším zařízením pro měření tepla).

Pro správné použití indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění podle této normy je nutné, aby
otopná
soustava:

odpovídala v době instalace indikátorů současnému stavu techniky;●

byla provozována v souladu se současným stavem techniky (viz příloha A.2).●

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění podle této normy nesmějí být používány pro otopné
soustavy, jejichž teplotní parametry jsou níže nebo překračují teplotní meze indikátorů a u takových
otopných soustav, u kterých není možné jednoznačně určit vyhodnocovací součinitel pro tepelný
výkon KQ nebo kde není otopná plocha přístupná. Toto se obvykle týká následujících otopných
soustav:

podlahových;●

stropních sálavých;●

s otopnými tělesy řízenými klapkami;●

s otopnými tělesy s ventilátory;●

s ohřívači vzduchu s ventilátory;●

s otopnými tělesy pracujícími s parou.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


