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Předmluva

Tento dokument (EN 489:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 107 „Prefabrikované
potrubní systémy tepelných sítí“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 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 září 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 489:2003.

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 488 bylo schváleno v roce 1994 a aktualizováno v roce 2003. Hlavní oblasti
této revize jsou následující:

byly doplněny požadavky na svarové spoje;●

byly doplněny požadavky na spojky izolované prefabrikovanou tepelnou izolací;●

požadavky a zkušební metody týkající se vlastností pěnového materiálu PUR byly do této normy převedeny●

z EN 253;
byly doplněny požadavky na značení spojek.●

Tato specifikace je částí řady norem pro sdružené potrubní systémy používající tepelnou izolaci
z pěnového polyurethanu pro spojení ocelové teplonosné trubky a polyethylenového opláštění.

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

Dalšími souvisejícími normami zpracovanými v CEN/TC 107 jsou:

EN 253:2009 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 448:2009 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové●

vedení vodních tepelných sítí – Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné
izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
EN 488:2003 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 13941:2003 Návrh a instalace předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních●

tepelných sítí
EN 14419:2009 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové●

vedení vodních tepelných sítí – Systémy kontroly provozu

CEN/TC 107 se rozhodla uživatele této normy informovat, že v době zveřejnění této evropské normy
byl v rámci CEN/TC 107 ukončen výzkum a další zpracování dále uvedených námětů:

přiměřené krátkodobé a dlouhodobé zkoušky typu pro všechny spojovací systémy;●

zpracování výsledků probíhajících výzkumných činností pro zavedení nových zkušebních postupů●

a požadavků;
další vývoj přílohy C s cílem učinit z ní přílohu normativní;●

další vývoj přílohy B týkající se kontroly spojek na staveništi a stanovení vhodných metod pro provozní●

zkoušky;
požadavky a zkušební metody týkající se uzavření zátek otvorů po zapěnění.●

Výše uvedené náměty by měly být dále řešeny s cílem zahrnout výsledky do příští revize této
evropské normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na spojky, které se zhotovují v podmínkách staveniště
a aplikují do míst mezi předizolovanými trubkami a/nebo tvarovkami v tepelných sítích. Předepsané



všeobecné požadavky platí rovněž pro T-kusy, ohyby, redukce, koncové krytky apod. zhotovené
v podmínkách staveniště.

Tato evropská norma pojednává o spojování ocelových teplonosných trubek tavným svařováním,
o připojování konců opláštění (trubek, tvarovek, armatur) s opláštěními spojek a s tepelnou izolací
spojky litým tuhým pěnovým polyurethanem (PUR) nebo prefabrikovanou tepelnou izolací z pěnového
materiálu PUR.

Tato evropská norma stanovuje postupy pro zkoušky typu kompletních spojek a pěnových materiálů
PUR pro tyto spojky v laboratorních podmínkách.

Požadavky této evropské normy mohou být rovněž aplikovány na svary plášťových trubek/spojení
tvarovek zhotovených v podmínkách staveniště.

Cílem požadavků této evropské normy je docílit technické životnosti spojek nejméně 30 let.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


