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Evropská předmluva  European foreword
Tento dokument (EN 45556:2019) vypracovala
technic-
ká komise CEN/CENELEC/JTC 10 Výrobky
spojené se spotřebou energie – Aspekty
materiálové efektiv-
nosti pro ekodesign.

 This document (EN 45556:2019) has been
prepared by CEN/CLC/JTC 10 “Energy-related
products – Material Efficiency Aspects for
Ecodesign”.

Jsou stanovena tato data:  The following dates are fixed:
–    nejzazší datum zavedení dokumentu
na národní úrovni vydáním identické
národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení k přímému používání
jako normy národní                   (dop)   
2020-04-15

 –    latest date by which this document
has to be implemented
at national level by publication
of an identical national standard
or by endorsement                   (dop)   
2020-04-15

–    nejzazší datum zrušení národních
norem, které jsou s dokumentem
v rozporu                                 (dow)   
2022-04-15

 –    latest date by which the national standards
conflicting with this document have
to be withdrawn                        (dow)   
2022-04-15

Tento dokument byl vypracován na základě
normali-
začního požadavku uděleného CENELEC
Evropskou komisí a Evropským sdružením
volného obchodu.

 This document has been prepared under
a mandate given to CENELEC by the European
Commission and the European Free Trade
Association.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CENELEC nelze činit
odpovědným za identifikaci jaké-
hokoliv nebo všech patentových práv.

 Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. CENELEC shall not be
held responsible for identifying any or all such
patent rights.

Normalizační dokumenty s dvojitým logem
CEN-CENELEC, v číselné řadě EN 45550 až
EN 45559, byly vypracovány na základě
normalizačního poža-
davku Evropské komise M/543 a předpokládá
se, že se budou potenciálně týkat všech
výrobků spadajících do oblasti působnosti
směrnice (2009/125/ES) týkající se výrobků
spojených se spotřebou energie (ErP).

 The dual logo CEN-CENELEC standardization
deliverables, in the numerical range of
45550–45559, have been developed under
standardization request M/543 of the European
Commission and are intended to potentially
apply to any product within the scope
of the energy-related products (ErP) Directive
(2009/125/EC).



Témata obsažená ve výše uvedeném
normalizačním požadavku jsou spojena
s těmito aspekty materiálové efektivnosti:

 Topics covered in the above standardization
request are linked to the following material
efficiency aspects:

a)  prodloužení životnosti výrobku;  a)  Extending product lifetime.
b)  možnost opětovně použít součásti nebo
recyklovat materiály z výrobků po skončení
jejich životnosti;

 b)  Ability to reuse components or recycle
materials from products at end-of-life.

c)  využití opětovně použitých součástí a/nebo
recyklo-
vaných materiálů ve výrobcích.

 c)  Use of reused components and/or recycled
materials in products.

Tyto normy jsou obecné povahy a popisují nebo
sta-
novují základní principy, pojmy, terminologii
nebo tech-
nické charakteristiky. Mohou být citovány
společně s jinými normami pro specifický
výrobek nebo skupinu výrobků, např.
vypracovanými technickými komisemi pro
výrobky.

 These standards are general in nature and
describe or define fundamental principles,
concepts, terminology or technical
characteristics. They can be cited together
with other product-specific or product-group
standards, e.g. developed by product technical
committees.

Tento dokument je určen pro technické komise
pro výrobky při zpracování norem pro
specifické výrobky nebo skupiny výrobků.

 This document is intended to be used by
product technical committees when producing
product-specific or product-group standards.

Úvod  Introduction
Tento dokument poskytuje obecné metody pro
posu-
zování podílu opětovně použitých součástí ve
výrobku spojeném se spotřebou energie. Jsou
zde uvedeny čtyři výpočtové metody založené
na hmotnosti a počtu opětovně použitých
součástí. Pro určité výrobky nebo skupiny
výrobků mohou existovat jiné metody, které
mohou být vhodnější. Při tvorbě norem
výrobků, které se týkající posuzování podílu
opětovně použitých sou-
částí, mají technické komise pro výrobky
uplatňovat u své skupiny výrobků nejvhodnější
metody.

 This document provides general methods for
assessing the proportion of reused components
in an energy-related product. Four calculation
methods based on mass of reused components
and the number of reused components are
presented. Other methods may exist and be
more suitable for certain products or product-
groups. While writing product standards on
assessing the proportion of reused components
product technical committees should apply the
most suitable methods for their product-group.

1 Předmět normy  1 Scope
Tento dokument se zabývá posuzováním podílu
opě-
tovně použitých součástí ve výrobcích
spojených se spotřebou energie na obecné
úrovni a lze jej aplikovat v kterémkoli
okamžiku životnosti výrobku.

 This document deals with the assessment of
the proportion of reused components in
energy-related products on a generic level,
which can be applied at any point in the life of
the product.

Tento dokument je určen pro technické komise
pro výrobky při zpracování norem výrobků
nebo skupin výrobků.

 This document is intended to be used by
product technical committees when producing
product, or product-group, standards.

Tento dokument lze aplikovat tam, kde
neexistuje žádná norma specifických výrobků.

 This document can be applied where no
product-specific standard exists.

Aspekty, jako je výkonnost, validace, ověřování
a vhod-
nost opětovně použitých součástí, nejsou
předmětem tohoto dokumentu.

 Aspects like performance, validation,
verification and suitability of reused
components are not in the scope of this
document.



 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


