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Předmluva



Tento dokument (EN 50292:2013) vypracovala technická komise CLC/TC 216 Detektory plynů.

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) 2014-07-15
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-07-15

Tento dokument nahrazuje EN 50292:2001.

EN 50292:2013 v porovnání s EN 50292:2001 následující významné technické změny (byly rovněž
provedeny různé drobné změny):

název a definice byly přepracovány tak, aby byly obecnější, tj. aby platily pro obytné budovy, lodě a karavany.●

Vyplývá to z důsledku rozdělení EN 50291 na EN 50291-1 a EN 50291-2;
v článku 4.3.1 normy EN 50292:2001 byla nesprávná terminologie „horkovzdušné systémy“ nahrazena výrazy●

„trubkové ohřívače vzduchu“ (v 4.3.2 EN 50292:2013);
v článku 4.7 byl nadpis nahrazen obecnějším proti dřívějšímu, protože šíření CO platí nejenom pro více bytové●

a vícepodlažní budovy, ale rovněž i pro jakékoliv prostory připojené k jiným prostorům, jako jsou řadové
a terasové domky, u kterých je možné šíření CO;
v článku 5.2.1 a 5.2.2, bylo do informací pro instalaci/umístění doplněno použití v karavanech a člunech;●

v článku 5.3 byl doplněn další typ zařízení, který je schopen detekovat nižší koncentrace oxidu uhelnatého,●

než by bylo zapotřebí ke spuštění výstražné signalizace. Takovéto funkce jsou k dispozici u některých výrobků
a mohou být užitečné pro některé rizikové skupiny lidí, zejména osoby, které mají zdravotní problémy
s dýchacími cestami;
v článku 6.2 byl text upraven tak, aby uzavírací ventil byl na hlavním přívodu plynu, v ideálním případě na●

výstupu z plynoměru tak, aby byla odpojena celá instalace (a nejen pouze jednotlivé spotřebiče, jak bylo
uvedeno v předchozí verzi), protože zdrojem nemusí být tento spotřebič;
v článku 6.4, byl text upraven tak, aby uváděl, že je mnohem důležitější, aby byla odpojena dodávka plynu●

než dodávka elektrické energie. Není třeba dělat výjimku pro plynové spotřebiče s elektrickou přípojkou.
Detekční zařízení oxidu uhelnatého by nemělo být používáno k ovládání hlavního elektrického vypínače,
protože tato akce může způsobit zbytečné riziko pro lidi pobývající v těchto prostorách;
byl doplněn nový článek 7.1 „Použití výstražné signalizace“. Zahrnuje požadavek na informaci pro uživa-●

tele, že výstražná signalizace přítomnosti CO nenahrazuje správnou instalaci, uvedení do provozu
a pravidelnou údržbu spotřebiče kompetentní osobou. Tato informace se požaduje v návodu k použití podle
EN 50291-1:2010, 4.7.4, odstavec „n“;

POZNÁMKA Tento požadavek již byl uveden v úvodu k EN 50292, nyní je to zdůrazněno v novém
článku 7.1.

do článku 7.5, byl přidán text týkající se ovlivnění údaje vodíkem;●

v kapitole 8 bylo doplněno doporučení pro plynové instalace uzavřít havarijní ventil;●

v kapitole 8 byl doplněn text doplněn s radou, aby byl nejprve kontaktován organ zajišťující plynovou havarijní●

službu;
byl doplněn nový obrázek A.1, který ukazuje závislost koncentrace CO na době expozice pro různé COHb●

úrovně, včetně 2,5 % COHb (mezní hodnota doporučovaná WHO);
v A.2 byl doplněn text o vlivu na zdraví pro ohrožené skupiny, převzatý od WHO;●

obrázek B.1 byl upraven tak, aby ukazoval, jak se nastavení výstražných mezí v EN 50291-1 vyrovnává s s 2,5●

% a 5% COHb křivek, a poskytoval více praktické zdůvodnění, než předchozí teoretické důvody.

Úvod

Tato norma má poskytnout návod lidem, kteří vzhledem ke své profesionální činnosti instalují
detektory oxidu uhelnatého (CO) v obytných budovách. Je rovněž zaměřena na kohokoliv, kdo může



dodávat takovéto detektory občanům pro jejich následnou instalaci podle národních předpisů tak, aby
poskytnuté rady odpovídaly dobré technické praxi.

Zařízení pro detekci oxidu uhelnatého není náhradou za dobrou instalaci a pravidelnou údržbu
spotřebičů spalujících palivo nebo pravidelné čištění komínů, i když může poskytnout zvýšenou
bezpečnost pro uživatele. Zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v domácnostech bez nebo s nějakou
formou výstupní funkce může překonat strach o bezpečnost paliv a může být za určitých podmínek
zvlášť prospěšné.

Je nutné si uvědomit, že toxicita oxidu uhelnatého může mít různé důsledky podle fyzické kondice
jednotlivců. Proto detektory oxidu uhelnatého podle EN 50291 nemusí zcela ochránit jednotlivce
s určitými zdravotními potížemi.

Detektory oxidu uhelnatého nejsou určeny jako náhrada za požární kouřové detektory.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma slouží jako návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro
detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v stabilní instalaci v obytných budovách,
karavanech a lodích. Tento návod je určený pro jakýkoliv typ domácích nebo obytných prostorů,
včetně obytných vozidel pro volný čas, jako jsou karavany pro cestování a statické karavany a obytné
automobily; a rekreační plavidla, jako jsou říční čluny. Některé statické karavany jsou používány jako
trvalé bytové jednotky, v takových případech je vhodná EN 50291-1. U všech ostatních typů karavanů
je vhodná EN 50291-2. Tento návod by se měl číst v souvislosti s EN 50291-1 a EN 50291 2 spolu
s dalšími příslušnými národními nebo místními předpisy.

Tato evropská norma se vztahuje na použití dvou typů zařízení:

Zařízení typu A – zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupníhoa.
signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na větrací zařízení nebo jiné pomocné zařízení.
Zařízení typu B – zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci.b.

Tento návod neplatí pro detekci hořlavých plynů (viz EN 50244) a pro zařízení používané
v průmyslových a komerčních budovách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


