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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60704-2-2:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60704-2-2:2010. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-04-01 se nahrazuje ČSN EN 60704-2-2 (36 1006) z prosince 1996, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-04-01 používat dosud platná ČSN EN 60704-2-2 (36 1006)
z prosince 1996, v souladu s předmluvou k EN 60704-2-2:2010.

Změny proti předchozím normám

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je doplnění rozsahu normy o opatření, týkající se měření
nejistoty a směrodatné odchylky pro deklarování a ověřování hodnot hluku. Současně byly upraveny
některé podmínky pro zatěžování a činnost topidel před zkouškami (6.1 a 6.2) a během zkoušek (6.4).

Informativní údaje z IEC 60704-2-2:2009



Mezinárodní normu IEC 60704-2-2 vypracovala subkomise 59C Tepelné spotřebiče technická komise
IEC TC 59: Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1985 a je jeho technickou revizí. Hlavní
změnou proti předchozímu vydání je doplnění rozsahu normy o opatření, týkající se měření nejistoty
a směrodatné odchylky pro deklarování a ověřování.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

CDV Zpráva o hlasování
59C/134/CDV 59C/140/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Tato Část 2-2 se používá spolu s IEC 60704-1, druhé vydání, 1997: Elektrické spotřebiče pro
domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 1:
Všeobecné požadavky.

Zkušební předpis pro teplovzdušné ventilátory tvoří příslušný text Části 1 změněný podle této normy.

Tato Část 2-2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 60704-1:1997. Pokud není určitý článek
z Části 1 v této Části 2-2 uveden, platí článek z Části 1, pokud je použitelný. Tam, kde tato norma
uvádí „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, je třeba podle toho příslušný uvedený požadavek,
specifikaci zkoušky nebo vysvětlující text v Části 1 upravit.

Články nebo obrázky, které doplňují články nebo obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101.

Doplňující přílohy jsou značeny AA, BB, atd.

Přehled všech částí souboru IEC 60704, uvedený pod všeobecným názvem Household and similar
electrical appliances – Test code for the determination of airborne acoustical noise (Elektrické
spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem),
je možné nalézt na internetové adrese IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do data ukončení platnosti uvedeného
na interne-tové adrese IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude
publikace

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Předmluva

Text dokumentu 59C/134/CDV, budoucího druhého vydání IEC 60704-2-2, vypracovaný subkomisí SC
59C Tepelné spotřebiče komise IEC TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost, byl
předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60704-2-2 dne
2010-04-01.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60704-2-2:1994.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je doplnění rozsahu normy o opatření, týkající se měření
nejistoty a směro-datné odchylky pro deklarování a ověřování.

Byla stanovena tato data: 



• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2011-01-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-04-01

Tato Část 2-2 se používá spolu s EN 60704-1:1997: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné
účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 1: Všeobecné požadavky.

Zkušební předpis pro teplovzdušné ventilátory tvoří příslušný text Části 1 změněný podle této normy.

Tato Část 2-2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60704-1. Pokud není určitý článek
z Části 1 v této Části 2-2 uveden, platí článek z Části 1, pokud je použitelný. Tam, kde tato norma
uvádí „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, je třeba podle toho příslušný uvedený požadavek,
specifikaci zkoušky nebo vysvětlující text v Části 1 upravit.

Články nebo obrázky, které doplňují články nebo obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101.

Pokud jsou v nových článcích poznámky nebo zahrnují poznámky z Části 1, jsou číslovány od 101,
včetně těch, které jsou v nahrazených článcích.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60704-2-2:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Podmínky měření stanovené v této části 2-2 zajišťují s dostatečnou přesností určování vyzařovaných
hladin hluku a porovnatelnost výsledků měření získaných v různých laboratořích tím, že simulují co
možná nejpřesněji praktické používání teplovzdušných ventilátorů.

Určování hladin hluku se doporučuje považovat za součást komplexního zkušebního postupu,
zahrnujícího řadu aspektů, týkajících se vlastností a funkcí teplovzdušných ventilátorů.

POZNÁMKA Jak je stanoveno v úvodu IEC 60704-1, tento zkušební předpis se týká pouze hluku
šířeného vzduchem.

1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Všeobecně

Nahrazení:

Tato norma platí pro elektrické teplovzdušné ventilátory, určené pro umístění na podlahu, stůl nebo
pracovní pult atd., nebo pro montáž na stěnu.

Tato norma neplatí pro

elektrická akumulační pokojová topidla;●

zvlhčovače místností;●

vysoušeče (odvlhčovače) místností;●

čističky vzduchu;●

topidla určená výhradně pro průmyslové účely.●

1.1.2 Typy hluku

Nahrazení:

Pro měření hluku vyzařovaného teplovzdušnými ventilátory mohou být použity normy ISO 3743-1,
ISO 3743-2 a ISO 3744.

1.1.3 Velikost zdroje

Nahrazení:

Metoda uvedená v ISO 3744 platí pro zdroje jakékoliv velikosti. Při použití ISO 3743-1 a ISO 3743-2 je
třeba dbát na to, aby maximální velikost zkoušeného spotřebiče splňovala požadavky stanovené v 1.3
ISO 3743-1 a ISO 3743-2.



1.2 Předmět normy

Doplněk:

Sledovaný rozsah kmitočtů pro stanovení akustického výkonu hluku teplovzdušných ventilátorů
zahrnuje nejméně oktávová pásma se středními kmitočty od 63 Hz do 8 000 Hz.

POZNÁMKA 1 V mnoha případech se 63 Hz pásmo výrazně na hladině s kmitočtovým vážením
A nepodílí.

POZNÁMKA 2 Při měření 63 Hz pásma je třeba věnovat zvláště pozornost vlivu místnosti.

Požadavky na deklarování hodnot emise hluku nejsou předmětem této normy.

POZNÁMKA 3 Pro určování a ověřování hodnot emise hluku deklarovaných ve specifikacích výrobků –
viz IEC 60704-3.

1.3 Nejistota měření

Nahrazení:

Odhadované hodnoty směrodatných odchylek hladin akustického výkonu, určených podle této normy,
jsou následující: 

Směrodatná odchylka, dB
s  r (opakovatelnosti) s  R (reprodukovatelnosti)
0,4 1,0

1.101 Směrodatná odchylka pro deklarování a ověřování

Pro účely určování a ověřování deklarovaných hodnot emise hluku podle IEC 60704-3 platí tyto
hodnoty:

Směrodatná odchylka, dB
s  P (výroby) s  t (celková) s  M (referenční)
0,3 – 1,1 1,0 –1,6 1,5

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


