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Evropská předmluva
Text dokumentu (CLC/TS 50625-3-4), vypracovala technická komise CLC/TC 111X Životní prostředí.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/518 uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato technická specifikace část 3-4 má být používána společně s posledním vydáním EN 50625-2-3
a CLC/TS 50625-3-1.

Tato technická specifikace část 3-4 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly CLC/TS 50625-3-1 tak,
aby převedla tento dokument na technickou specifikaci: Specifikace zpracování zařízení pro teplotní
výměnu.

Jestliže konkrétní článek části 3-1 není uveden v části 3-4, tento článek se použije, pokud je to
vhodné. Jestliže je v dokumentu uvedeno „doplněk“, „změna“ nebo „náhrada“, je příslušný text
části 3-1 upraven odpovídajícím způsobem.

POZNÁMKA 2 Používá se tento způsob značení:

–    články, tabulky a obrázky, doplněné do Části 3-1, 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 3-1;

–    doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd.



Úvod
K podpoře evropské normy EN 50625-2-3 Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ –
Část 2-3: Zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC,
a ke splnění požadavků mandátu M/518 Evropské komise je nezbytné zahrnout normativní
požadavky, jakými jsou cílové a mezní hodnoty analýz, do dokumentu, který může být revidován tak,
že bude brát v úvahu jak praktické zkušenosti, tak změny technologií zpracování.



1 Rozsah platnosti
Kapitola 1 Části 3-1 se nahradí tímto textem:

Tato technická specifikace se má používat společně s normou ke zpracování OEEZ EN 50625-2-3 pro
zařízení pro teplotní výměnu a s technickou specifikací pro odstraňování znečištění
CLC/TS 50625-3-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


