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Národní předmluva
Změny proti předchozí normě
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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 7840:2013) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“.
Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 dát 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 ledna 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN ISO 7840:2004.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU.
V informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je uvedena souvislost se
směrnicí EU.
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.
Oznámení o schválení
Text ISO 7840:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 7840:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanoví obecné požadavky a fyzikální zkoušky pro ohnivzdorné palivové
hadice, sloužící k dopravě benzínu nebo směsi benzínu s ethanolem, a motorové nafty nebo směsi
motorové nafty s FAMENP1), navrhované pro pracovní tlak nepřevyšující 0,34 MPa u hadic o jmenovitém
vnitřním průměru do 10 mm včetně a pracovní tlak 0,25 MPa u hadic o vnitřním průměru do 63 mm
na plavidlech o délce trupu do 24 m.
Tato norma platí pro hadice používané na malých plavidlech s trvale instalovanými palivovými
soustavami. Tato norma neplatí pro hadice nacházející se uvnitř mokrých šachet na zádi plavidel

a připojených přímo k přívěsným motorům.
Specifikace pro neohnivzdorné palivové hadice jsou uvedeny v ISO 8469[1]. Specifikace pro trvale
instalované palivové soustavy jsou uvedeny v ISO 10088.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

