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se jich koneční uživatelé zbavili jako odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
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EN 50625-1 tak, aby převedl tento dokument na evropskou normu Zpracování zařízení pro teplotní
výměnu.
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Evropská předmluva
Text dokumentu (EN 50625-2-3:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 111 Životní prostředí.

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) 2018-05-29
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-05-29

Tento dokument nahrazuje EN 50574-1:2012.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato Část 2 se používá společně s posledním vydáním EN 50625-1.

POZNÁMKA 1 Když je v této normě zmíněna „Část 1“, znamená to odkaz na EN 50625-1.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 50625-1 tak, aby převedla tento dokument na
evropskou normu: Zpracování zařízení pro teplotní výměnu.

Jestliže konkrétní článek Části 1 není uveden v této Části 2, tento článek se použije, pokud je to
vhodné. Jestliže je v normě uvedeno „doplněk“, „změna“ nebo „náhrada“, je příslušný text
Části 1 upraven odpovídajícím způsobem.

POZNÁMKA 2 Používá se tento způsob značení:

–    články, tabulky a obrázky, doplněné do Části 1, jsou očíslovány počínaje 101;

–    poznámky jsou číslovány počínaje 101, včetně poznámek v nahrazených kapitolách nebo článcích, pokud nejsou
obsaženy v nových článcích a nebo neobsahují poznámky v Části 1;

–    doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd.



Úvod
Tato kapitola Části 1 je platná.



1 Rozsah platnosti
Tato kapitola Části 1 je nahrazena takto:

Tato evropská norma se má používat při zpracování odpadních zařízení pro teplotní výměnuNP1)
a ostatních OEEZ, která obsahují VFC nebo VHC v chladicích kapalinách nebo nadouvadlech.

Tato evropská norma se použije na zpracování zařízení pro teplotní výměnu, dokud není dosaženo
stavu, kdy přestávají být odpadem nebo dokud frakce zařízení na teplotní výměnu nejsou recyklovány,
využity nebo odstraněny.

Tato evropská norma se vztahuje na všechny subjekty, zapojené do zpracování, včetně manipulace,
třídění a skladování.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Vzhledem k tomu, že se jedná o přenos tepla/tepelné energie,
používá se také termín „zařízení pro přenos tepla“, viz ČSN EN 50625-1.


