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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 14972:2011) 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] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 14972:2008.

CEN schválil tuto technickou specifikaci (TS), neboť existuje možnost jejího budoucího schválení jako
evropské normy, pro niž však v současné době:

není možné dosáhnout požadované podpory pro schválení jako evropské normy;●

existují pochybnosti, zda bylo dosaženo konsenzu;●

předmět normy se stále technicky vyvíjí.●

Tato technická specifikace byla vypracována například za účelem:

zveřejnění aspektů daného tématu na podporu vývoje a pokroku evropského trhu;●

poskytnutí návodu pro trh na základě specifikací nebo formou specifikací a souvisejících zkušebních metod;●

poskytnutí specifikací v experimentálních podmínkách a/nebo vyvíjejících se technologií.●

Požaduje se, aby členové CEN předložili sekretariátu a technické komisi CEN/TC 191 své připomínky
a zkušenosti související s používáním těchto požadavků a doporučení.

CEN/TS 14972:2008 byla revidována a nahrazena tímto novým vydáním.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny oznámit tuto technickou secifikaci národní
normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Chorvatska, 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

Hlavním účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o minimálních požadavcích na mlhová
zařízení.

Tento dokument popisuje řadu specifických zkušebních podmínek pro stanovení kritérií vhodných pro
ověřování hasicí schopnosti mlhových zařízení, aby mohl být klasifikován a určen rozsah jejich
vhodnosti pro zamýšlená použití a současně stanovena minimální úroveň dostatečné hasicí
schopnosti a/nebo bezpečnosti.

Protože jsou na jednotlivé aplikace mlhových zařízení různé požadavky a úkoly, je tento dokument
určen jak pro samostatné jednotky, tak pro zařízení s čerpadly. Odpovědností schvalovacího orgánu je
posouzení a implementování návodu pro navrhování specifických mlhových zařízení vůči zkouškám
stanovených v tomto dokumentu.

1 Předmět normy



Tato technická specifikace stanovuje minimální požadavky a poskytuje informace pro navrhování,
instalace a zkoušení mlhových zařízení, týkající se těchto zařízení, uvádí kritéria pro schvalování
stabilních pozemních mlhových zařízení pro přesně stanovená nebezpečí a poskytuje postupy zkoušek
hasicí schopnosti pro různé skupiny nebezpečí.

Uvedené požadavky neplatí pro mlhová zařízení na lodích, v letadlech, ve vozidlech a v pojízdných
hasicích zařízeních ani pro podzemní zařízení v odvětví báňského průmyslu.

Aspekty vodní mlhy, které souvisejí s ochranou proti výbuchu, nejsou předmětem tohoto dokumentu.

Požární zkoušky použité v tomto dokumentu jsou pro aplikace, jak jsou popsány v příloze A.
Extrapolace zde není pokryta.

Tento dokument není univerzálním návodem pro navrhování mlhových zařízení, protože různá zařízení
mají různé vlastnosti a z toho důvodu vyplývají různá návrhová kritéria pro splnění jejich povinných
požadavků.

Neexistuje-li zobecněná návrhová metoda, je záměrem tohoto dokumentu provádění zkoušek hasicí
schopnosti mlhových zařízení v reálném měřítku a zkoušení komponentů těchto zařízení
kvalifikovanými zkušebními laboratořemi.

Pro schválení celého zařízení se požaduje odpovídající protokol o zkoušce hasicí schopnosti, protokol
(protokoly) o zkoušce komponentů, jakož i návod výrobce pro navrhování, instalaci, obsluhu a údržbu
zařízení.

Jestliže je plyn v zařízení důležitým faktorem pro uhašení/potlačení požáru, platí příslušné části
EN 12094 a EN 15004-1.

Předmětem této normy nejsou hasicí zařízení podle EN 12845 ani vodní sprejová zařízení.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
 


