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ČSN P CEN/TS 14816 (38 9270) z března 2009 převzala CEN/TS 14816 schválením k přímému
používání jako ČSN, tato předběžná norma ji přejímá překladem.

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikace CEN/TS 14816:2008 vydanou
v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, a je určena k ověření. Případné připomínky
k obsahu normy přijímá ÚNMZ, odbor technické normalizace, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 54-1 zavedena v ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod



EN 54-2 zavedena v ČSN EN 54-2 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 2: Ústředna
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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 14816:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní hasicí
zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování žádných patentových práv.

Tato norma patří do souboru evropských norem, které budou zahrnovat:

automatická sprinklerová zařízení (EN 12259, EN 12845),●

plynová hasicí zařízení (EN 12094),●

prášková hasicí zařízení (EN 12416),●

systémy ochranu proti výbuchu (EN 26184),●

pěnová zařízení (EN 13565),●

hydrantové a hadicové systémy (EN 671),●

zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla (EN 12101).●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny oznámit tuto Technickou specifikaci národní
normalizační orgány 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.

Úvod

Vodní sprejová zařízení mohou být v některých případech vhodná pro uhašení požáru a v jiných
případech pro zabránění šíření požáru, mohou být nezávislá na jiných způsobech požární ochrany
nebo je mohou doplňovat.

Vodní sprejová zařízení sestávají ze zdroje (nebo zdrojů) vody a z jedné nebo více obvykle otevřených



sprejových hubic; každé zařízení sestává z ventilové stanice a potrubní sítě vybavené sprejovými
hubicemi.

Návrh konkrétních zařízení se může značně lišit, a to v závislosti na charakteru nebezpečí a na
základních cílech ochrany. S ohledem na tyto odlišnosti a na široký výběr charakteristik sprejových
hubic se předpokládá, že tato zařízení budou navrhována, instalována a udržována kvalifikovaným
způsobem. Je podstatné, aby projektant důkladně pochopil jejich omezení, stejně jako jejich možnosti.

Nemělo by se tedy předpokládat, že zajištění vodního sprejového zařízení zcela odstraní potřebu
dalších prostředků pro hašení; je důležité posuzovat požární opatření v objektech jako celek. Mohou
se požadovat také zvláštní opatření, například omezení rizik vyvolaných hořlavými kapalinami nebo
ochranný odtok v případě rozlití hořlavých kapalin.

Požární odolnost konstrukcí, únikové cesty, systémy požární signalizace, konkrétní nebezpečí
vyžadující jiné způsoby požární ochrany, instalace hadicových systémů, požárních hydrantů
a přenosných hasicích přístrojů atd., dále bezpečný způsob práce a správné manipulační metody,
manažerský dohled a náležité udržování pořádku a čistoty – to vše vyžaduje pozornost.

Je podstatné, aby vodní sprejová zařízení byla náležitě udržována pro zajištění funkčnosti v případě
jejich potřeby. Tento pravidelný postup je často opomíjen nebo mu orgány dozoru nevěnují
dostatečnou pozornost. Toto opomíjení však ohrožuje životy uživatelů těchto objektů a může být
rizikem ochromujících finančních ztrát. Zdůrazňování významu správné údržby není nikdy zbytečné.

Jestliže je vodní sprejové zařízení mimo provoz, má se zvláštní pozornost věnovat protipožárním
opatřením a mají být informovány příslušné orgány.

Tato norma je určena pro ty, kteří se zabývají nákupem, navrhováním, instalováním, zkoušením,
kontrolou, schvalováním, provozováním a údržbou vodních sprejových zařízení tak, aby toto zařízení
bylo funkční po celou dobu jeho technického života.

Základním předpokladem je, že tuto normu budou používat firmy, které zaměstnávají osoby
oprávněné v dané oblasti použití, kterou tato norma řeší. Návrh, instalaci a údržbu vodních sprejových
zařízení mají provádět pouze vyškolené a zkušené osoby. Obdobným způsobem mají i instalaci
a zkoušení tohoto zařízení provádět oprávnění technici.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace stanovuje požadavky a uvádí doporučení týkající se navrhování, instalace
a údržby pevně zabudovaných zaplavovacích vodních sprejových zařízení, a to jak uvnitř i vně budov
a průmyslových objektů i v jiných stavebních objektech. Tato technická specifikace se zabývá pouze
použitím těch typů sprinklerů a sprejových hubic, které jsou specifikovány v EN 12259-1. Požadavky
a doporučení v této technické specifikaci lze rovněž použít v případě jakéhokoli doplňku, rozšíření,
opravy nebo jiné úpravy vodního sprejového zařízení. Tato technická specifikace se nezabývá
sprinklerovými zařízeními.

Tato technická specifikace se zabývá nebezpečími, provedením zásobování vodou, používanými
komponenty, instalací a zkoušením zařízení, údržbou, jakož i rozšiřováním stávajících zařízení; také
charakterizuje konstrukční detaily budov, které jsou nutné pro vyhovující provedení vodních
sprejových zařízení, která odpovídají této technické specifikaci.

Všeobecné zásady mohou být použitelné i v jiných případech (např. námořní použití), přičemž pro tato
jiná použití budou muset být s určitostí vzaty v úvahu doplňující záležitosti.



Vodní sprejová zařízení podle této technické specifikace musí být konzultována s příslušným
orgánem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


