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Předmluva

Tento dokument (EN 1028-1:2002+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 1028-1:2002.

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."

Tato část této evropské normy se musí používat pouze spolu s částí 2 EN 1028 „Třídění – Všeobecné
a bezpečnostní požadavky“.

EN 1028 „Požární čerpadla – Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění“ sestává ze dvou
částí:

Část 1: Třídění – Všeobecné a bezpečnostní požadavky;●

Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.●

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

Tato evropská norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN 292 a v EN 1070.

V předmětu této normy je uvedeno, o jaké strojní zařízení a o jaký rozsah nebezpečí, nebezpečných
situací a událostí se jedná.

V případě, že ustanovení této normy typu C se liší od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu
A nebo B, mají v případě strojních zařízení, která byla navržena a konstruována v souladu
s ustanoveními této normy typu C, přednost ustanovení této normy typu C před ustanoveními jiných



norem.

Tato norma byla vypracována jako harmonizovaná norma a je jedním z prostředků prokázání shody se
základními požadavky směrnice pro strojní zařízení a se souvisejícími předpisy EFTA.

Při zpracování této normy se předpokládalo, že:

toto strojní zařízení obsluhují pouze osoby s příslušným výcvikem;a.
součásti bez specifických požadavků jsou:b.

navrženy v souladu s běžnou technickou praxí a výpočtovými pravidly, včetně všech způsobů poruchových1.
stavů;
bezvadné mechanické konstrukce;2.
z materiálů s odpovídající pevností a vhodnou kvalitou;3.
z materiálů bez vad;4.

POZNÁMKA Všeobecná nebezpečí vyvolaná hydraulickými a pneumatickými zařízeními jsou uvedena
v normách pro všeobecné použití, např. EN 982, EN 983.

jako části strojů nejsou použity škodlivé materiály (např. asbest);c.
součásti jsou udržovány v dobrém provozním stavu tak, aby byly zachovány požadované vlastnosti;d.
při navrhování nosných prvků je zajištěn bezpečný provoz strojního zařízení, a to při zatížení od 0 %e.
do 100 % jmenovitých hodnot a také v průběhu zkoušek;
pro zajištění spolehlivé funkce zařízení se teplota okolního prostředí udržuje mezi –15 °C (při zvláštníchf.
podmínkách –30 °C – viz 6.12) a 40 °C;

POZNÁMKA V bezprostředním okolí čerpadla může být teplota o 20 °C vyšší.

výrobce a uživatel schválí vlastnosti strojního zařízení a jeho provozní podmínky;g.
stanoviště strojního zařízení umožňuje jeho bezpečné používání.h.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění jeho sacího potrubí,
dodávaná samostatně bez hnacího ústrojí (pohonu) a spojek. Požární odstředivá čerpadla se zařízením
pro zavodnění jsou definována vstupními a výstupními přípojkami a také zakončením hřídele.

Tato norma platí pro požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění, používaná při teplotách
okolního prostředí mezi –15 °C a 40 °C.

POZNÁMKA V případě zvláštních podmínek od –30 °C – viz 6.12.

Tato norma neplatí pro požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění, jejichž jediným
zdrojem energie je přímá lidská síla.

Tato norma stanoví třídění a všeobecné požadavky na požární odstředivá čerpadla se zařízením pro
zavodnění o jmenovitém průtoku čerpadla do 6 000 l/min.

V kapitole 4 této normy jsou uvedena významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, které
mohou nastat při uvádění požárních odstředivých čerpadel se zařízením pro zavodnění do činnosti, při
jejich provozování a údržbě, používaných tak, jak je stanoveno, a při podmínkách stanovených
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce. Kromě toho, je-li to vhodné, musí požární
odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění splňovat EN 292, a to z hlediska nebezpečí, která
nejsou uvedena v této normě.



Tato norma nepojednává o podrobném ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků a/nebo
ochranných opatření. O nich pojednává EN 1028-2 „Ověřování všeobecných a bezpečnostních
požadavků“.

Tato norma nepojednává o technických požadavcích na bezpečnost při konstruování a výrobě hnacích
ústrojí (pohonů) nebo pomocných zařízení. Netýká se rizik přímo způsobených prostředky, které jsou
určeny pro pojízdnost, přemístitelnost a pohyblivost agregátů čerpadel v průběhu provozu nebo mezi
fázemi provozu, ani požadavků na převodové hřídele spojující motor a čerpadlo. Kromě toho tato
norma neplatí pro:

provoz podléhající zvláštním pravidlům (např. prostředí s nebezpečím výbuchu);●

nebezpečí spojená s vyřazováním z provozu;●

nebezpečí spojená s manipulací;●

nebezpečí spojená s používáním (např. na veřejných komunikacích).●

Tato norma neplatí pro požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění, která byla vyrobena
před datem vydání této normy organizací CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


