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Předmluva

Tento dokument (EN 448:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 107 „Prefabrikované
potrubní systémy tepelných sítí“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 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 srpna 2009.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. Organizace CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědná za identifikování jakýchkoli
takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 448:2003.

Hlavní změny oproti EN 448:2003 jsou uvedeny v informativní příloze C.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu 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.

Úvod

První vydání normy EN 448 bylo schváleno v roce 1994. Zcela revidovaná norma byla zveřejněna
v roce 2003. Hlavní změny současné revize jsou uvedeny v příloze C.

Hlavním důvodem pro vypracování EN 448:2009 je sladění s EN 13941 a s dalšími souvisejícími
evropskými normami.

Informace o očekávané minimální termické životnosti při různých provozních teplotách a při
zohlednění trvanlivosti pěnového materiálu PUR viz přílohu B v EN 253:2009.

Dalšími souvisejícími normami zpracovanými v CEN/TC 107 jsou:

EN 253 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové
vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné
izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

EN 488 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové
vedení vodních tepelných sítí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou
tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

EN 489 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové
vedení vodních tepelných sítí – Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou
izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

EN 13941 Návrh a instalace předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních
tepelných sítí

EN 14419 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové
vedení vodních tepelných sítí – Systémy kontroly provozu

EN 15632 (všechny části) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované ohebné (flexibilní) potrubní
systémy

EN 15698-1 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené dvoutrubkové potrubní systémy
pro bezkanálové vedení teplovodních sítí – Část 1: Sdružený dvoutrubkový systém sestávající ze dvou
teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu



1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro tvarovky prefabrikovaných tepelně
izolovaných systémů „trubka v trubce“ sestávajících z ocelové teplonosné tvarovky od DN 20 do
DN 1 200 s tepelnou izolací z tuhého pěnového polyurethanu a vnějšího opláštění z polyethylenu pro
použití v bezkanálových vodních tepelných sítích s předizolovanými sdruženými potrubními systémy
podle EN 253.

Tato evropská norma zahrnuje tyto tvarovky: ohyby, T-kusy, redukce, jednorázové kompenzátory
a prvky k ukotvení.

Tato evropská norma platí pouze pro sdružené potrubní systémy s izolovanými tvarovkami
a jednorázovými kompenzátory pro nepřetržitý provoz s teplou (horkou) vodou v souladu s kapitolou
1 v EN 253:2009.

Tato evropská norma platí pro tvarovky s minimální konstrukčním tlakem 16 bar (přetlak), které jsou
v souladu s EN 13941.

Směrnice pro kontrolu kvality jsou uvedeny v příloze A této evropské normy.

Postupy pro svařování polyethylenu jsou uvedeny v příloze B této evropské normy.

POZNÁMKA Tato evropská norma neobsahuje žádná pravidla pro výpočet namáhání tlakem a tahem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


