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Předmluva

Tento dokument (EN 14710-1:2005+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 192
„Technické prostředky pro hasiče“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-06-06.

Tento dokument nahrazuje EN 14710-1:2005.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu."

Tento dokument je určen k použití spolu s částí 2 EN 14710 „Ověřování všeobecných
a bezpečnostních požadavků“.

EN 14710 „Požární čerpadla – Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění“ sestává ze
dvou částí:

Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky;●

Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.●

Vztah k EN 1028 – viz 4.1 v EN 14710-2:2005.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

0 Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1.

Dotčená strojní zařízení, míra nebezpečí, kterou představují, nebezpečné situace a události jsou
uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pro strojní zařízení, která byla navržena a zkonstruována v souladu s ustanoveními normy typu C,
platí, že pokud se ustanovení normy typu C liší od ustanovení norem typu A nebo B, mají přednost
ustanovení z norem typu C před ustanoveními ostatních norem.

Při tvorbě tohoto dokumentu se předpokládalo, že



tento stroj budou obsluhovat pouze vyškolení pracovníci;a.
budou zachovány původní vlastnosti za předpokladu, že součásti budou udržovány v dobrém a provozu-b.
schopném stavu.

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění označená jako
plovoucí čerpadla (FPN-F),●

ponorná čerpadla (FPN-S) nebo●

přeplňovaná čerpadla (FPN-B).●

Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění jsou určena vstupními a výstupními přípojkami
a také zakončeními hřídele.

Tento dokument platí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění používaná při
teplotách okolního prostředí mezi –15 °C a 40 °C.

POZNÁMKA 1 V případě zvláštních podmínek od –30 °C, viz 6.11.

Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, jejichž jediným
zdrojem energie je přímo lidská síla.

Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, která jsou určena
pro použití jako vzájemně zaměnitelné zařízení (tj. kombinované uživatelem s jiným strojem nebo
vozidlem působícím jako hnací ústrojí).

Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění se jmenovitým
výtlačným tlakem pN vyšším než 15 bar.

POZNÁMKA 2 O vysokotlakých čerpadlech se zařízením pro zavodnění pojednává EN 1028-1
a EN 1028-2.

Tento dokument stanovuje třídění a všeobecné požadavky na požární odstředivá čerpadla bez zařízení
pro zavodnění o jmenovitém průtoku čerpadla do 6 000 l/min.

Tento dokument pojednává v kapitole 4 o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a o
událostech, které mohou nastat při uvádění požárních odstředivých čerpadel bez zařízení pro
zavodnění do činnosti, při jejich provozování a údržbě, používaných tak, jak je zamýšleno, a při
podmínkách předpokládaných výrobcem.

Tento dokument nepojednává o podrobném ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků
a/nebo ochranných opatření. O nich pojednává EN 14710-2 „Ověřování všeobecných
a bezpečnostních požadavků“.

Tento dokument se nezabývá hlukem.

Tento dokument nepojednává o technických požadavcích na bezpečnost při navrhování nebo výrobě
hnacích ústrojí (pohonů) nebo pomocných zařízení, která mají být připojena ke vstupním a výstupním
přípojkám. Netýká se rizik přímo způsobených prostředky, které jsou určeny pro přenášení,
přemísťování a pohyb čerpacích ústrojí v průběhu provozu nebo mezi fázemi provozu, ani požadavků
na zařízení pro přenos energie. Kromě toho se tento dokument nevztahuje na:

nebezpečí vznikající při ukončení provozu;●

nebezpečí spojená s používáním ve zvláštním prostředí (např. doprava při používání na veřejných●



komunikacích, prostředí s nebezpečím výbuchu).

Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, která byla
vyrobena před datem vydání tohoto dokumentu organizací CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


