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Evropská předmluva
Text ISO 10239:2014 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO). Text byl převzat jako EN ISO 10239:2017.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 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 2018.

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

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10239:2014.

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 (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10239:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 10239:2017 bez jakýchkoliv modifikací.



Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 10239:2008), které bylo technicky
revidováno.

Revize zahrnuje tyto hlavní změny:

–    vhodné uživatelské a výrobní kontroly těsnosti instalace LPG;

–    specifikování vhodného materiálu pro hadice;

–    popis informací, které nutno uvést v příručce uživatele;

–    vyčištění LPG palivových článků zahrnutých do nebo vyjmutých z normy.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents


Úvod
Tato mezinárodní norma neobsahuje postupy pro uvedení nové instalace LPG do provozu ani údržby
instalace nebo její vylepšení. Odborně způsobilé osoby odpovědné za uvedení instalace LPG do
provozu mají používat příslušné národní předpisy a postupy vhodné pro dotyčné země.



1 Předmět normy
Předmětem této mezinárodní normy je trvalá instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)
a spotřebičů spalujících LPG na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m.

Tato norma se nezabývá zařízeními používanými pro pohonné motory na LPG nebo generátory
poháněné LPG.

Tato mezinárodní norma zahrnuje kuchyňské spotřebiče s vnitřními náplněmi LPG o obsahu 225
g nebo menší (viz příloha D).

Zahrnuje rovněž skladování všech LPG tlakových láhví, avšak není určena pro stanovení technických
požadavků na tyto láhve, neboť na ně se vztahují národní předpisy.

Tato norma neobsahuje postupy pro uvádění instalací LPG do provozu.

POZNÁMKA Nové konstrukce, materiály a metody montáže, pokud dávají alespoň stejné výsledky
a byly schváleny odpovídajícími orgány, lze považovat za splnění požadavků této mezinárodní normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


