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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50193-2-1:2016) vypracovala technická komise CLC/TC 59X Funkce
elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

•
nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2017-03-28
•
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2019-03-28
Tento dokument se musí používat společně s EN 50193-1:2013.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky a obrázky, které doplňují kapitoly, články, poznámky, tabulky
a obrázky v EN 50193-1:2013, jsou číslovány počínaje 101.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu, a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZA a ZZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí s těmito změnami.

Tato evropská norma platí pro elektrické průtokové ohřívače vody zkonstruované pro provoz jako
multifunkční spotřebiče s elektrickým jmenovitým příkonem > 2 kW.

Tato evropská norma specifikuje zkoušky pro posuzování funkce.

 



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


