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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1306:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 15 Plavidla vnitrozemské
plavby, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 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 září 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 1306:1996.

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.



Úvod
Tato evropská norma stanovuje unifikované přípojky pro vyčerpávání odpadních vod.

Přípojka sestává z rychlospojky, která umožňuje snadné a bezpečné zacházení a bezpečné vyčerpání
odpadní vody. Použití tohoto spojovacího zařízení je omezeno na odpadní vody, aby se zabránilo jeho
použití pro jiné tekutiny.

U plavidel vnitrozemské plavby se odpadní vody odstraňují vysáváním nebo tlakem.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje konstrukci, rozměry, technické požadavky a zkoušení přípojek pro
vyčerpávání odpadních vod produkovaných plavidly vnitrozemské plavby.

Tato norma specifikuje:

–    přípojku obvyklé konstrukce na plavidlech vnitrozemské plavby, sestávající z potrubí se
závitovým hrdlem a rychlospojky;

–    přípojku na plavidle s přírubou podle ISO 7608 – B1, sestávající z adaptéru s totožnou přírubou
přivařenou k potrubí se závitovým hrdlem a rychlospojky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


