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Předmluva

Tento dokument (EN 14419:2009) 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 14419:2003.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (EN 14419:2003), které bylo technicky revidováno.

Přílohy A, B a F jsou informativní. Přílohy C, D, E, G a H jsou normativní.

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 EN 14419 bylo schváleno v roce 2003. Hlavní oblasti této revize jsou následující:

byly změněny zkušební postupy s cílem začlenit potrubní prvky s difuzními bariérami v souladu s revidovanou●

verzí EN 253:2009;
byly změněny zkušební postupy s cílem začlenit potrubní prvky pro dvoutrubkové systémy v souladu●

s EN 15698-1;
do definicí potrubních prvků vhodných pro instalaci měřicích vodičů pro systémy kontroly provozu byly●

doplněny potrubní prvky vyrobené podle normy EN 15632-4 pro předizolované ohebné (flexibilní) potrubní
systémy se sdruženými kovovými teplonosnými trubkami a podle normy EN 15698-1 pro dvoutrubkové



systémy;
text týkající se zkoušení (viz 6.4 a 7.1) byl dán do souladu s textem v 6.6 (musí být zkoušeny všechny prvky);●

termín „vlhkost“ byl jako specifický termín zrušen a nahrazen poznámkou k termínu „zjišťování vlhkosti“;●

anglický termín „QM-Programme“ byl změněn na „Quality control programme“ s cílem sladit formulace●

v jiných normách vypracovaných v TC 107.

Tato norma patří do dále uvedeného souboru norem:

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 448 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 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 15632-1 Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných (flexibilních) předizolovaných potrubí – Část●

1: Klasifikace, všeobecné požadavky a metody zkoušení
EN 15632-4 Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných (flexibilních) předizolovaných potrubí – Část●

4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení
EN 15698-1 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené dvoutrubkové potrubní systémy pro●

bezkanálové vedení teplovodních sítí – Část 1: Dvoutrubkový systém sestávající ze dvou ocelových
teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Jedná se o soubor norem na předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení
vodních tepelných sítí.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví základní funkční požadavky na systémy kontroly provozu potrubních
systémů pro vedení vodních tepelných sítí (dálkové vytápění), zvláštní požadavky na měřicí prvky
a jejich instalaci ve sdružených předizolovaných potrubích, armaturách a tvarovkách a také
na montáž měřicích prvků v potrubních spojkách na staveništi.

Tato norma specifikuje požadavky na výrobu měřicích prvků, na výrobu předizolovaných sdružených
potrubních prvků s měřicími prvky a na montáž měřicích prvků na staveništi.

Všechny požadavky a doporučení popsané v této normě vycházejí ze zkušeností s existujícími
systémy kontroly provozu a s jejich základní funkcí, viz přílohu A.

Uvedené zvláštní požadavky platí pouze pro systémy kontroly provozu s elektrickými vodiči, které
tvoří nedílnou součást potrubí (trub/trubek), armatur, tvarovek a spojek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


