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Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-17 a obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-0-
-21 a změnu A2 schválenou CEN 2008-11-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.
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Předmluva

Tento dokument (EN 14710-2:2005+A2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 192
„Technické prostředky pro hasiče“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 prosince 2009.



Tento dokument nahrazuje #EN 14710-2:2005+A1:2008$.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-21 a změnu A2 schválenou CEN 2008-
11-16.

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

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 1 k EN 14710 „Třídění, všeobecné a bezpečnostní
požadavky“.

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.●

Tento dokument obsahuje ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků na požární odstředivá
čerpadla bez zařízení pro zavodnění.

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.

V případě strojů, které byly navrženy a zkonstruovány 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 norem typu C před ustanoveními ostatních norem.

1 Předmět normy

Tento dokument se týká ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků na požární odstředivá
čerpadla bez zařízení pro zavodnění, jak je specifikováno v #EN 14710-1$.

#POZNÁMKA Zkoušky se mohou rovněž používat pro čerpadla se jmenovitými průtoky většími než
10 000 l/min.$

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.


