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Předmluva
Tento dokument (EN 488:2011+A1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 107 Bezkanálové
sdružené konstrukce vodních tepelných sítí, jejíž sekretariát zajišťuje DS.
Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2014 udělit 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 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2013-11-30.
!Tento dokument zahrnuje změnu A1 EN 488:2011, která zahrnuje technické změny v
●

článku 4.6.2 Koncová část konstrukce vřetena."

Tento dokument nahrazuje !EN 488:2011".
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".
Příloha A je informativní, přílohy B a C jsou normativní.
Tento dokument obsahuje bibliografii.
První vydání EN 488 bylo schváleno v roce 1994. První revidovaná norma byla zveřejněna v roce
2003. V tomto druhém revidovaném vydání je celá norma upravena tak, aby se stala srozumitelnější.
Ustanovení s požadavky a s metodami zkoušení byly odděleny, tudíž se změnila čísla kapitol a článků,
z nichž některé byly rozděleny do několika článků. Přesné uvedení změn není ve všech případech
možné. Hlavní atributy současné revize jsou:
a. Byl změněn předmět normy. Norma již neplatí pouze pro tepelně izolované uzavírací armatury pro
kontinuální provoz s teplou (horkou) vodou při různých teplotách v souladu s EN 253:2009, kapitola 1, avšak
rovněž pro tepelně izolované uzavírací armatury s maximálním provozním tlakem 25 bar. V případě vyššího
tlaku platí dodatečné požadavky. Rovněž je vysvětleno, že nejsou začleněna výpočtová pravidla týkající se
mechanického a tepelného zatížení a namáhání. Tato pravidla jsou závislá na konfiguraci soustavy
a způsobu její
instalace. Pravidla pro návrh a instalaci jsou uvedena v EN 13941:2009+A1:2010.

b. V kapitole 3 Termíny a definice byly doplněny definice termínů jmenovitý tlak (PN), jmenovitá světlost (DN)
a maximální provozní tlak. Byl doplněn obrázek Příklad komponentů uzavírací armatury a jejich definice.
c. Kapitola 4 Požadavky:
1. materiál ocelových, tlakem namáhaných částí armatury musí být certifikovány v souladu s EN 10204,
certifikát 3.1 (4.3.1);
2. je doplněno, že přírubové nebo závitové spoje, vyjma těsnicího systému vřetena, nesmějí být použity,
vyjma beztlakové části, např. nástavce vřetena (4.3.2);
3. jsou změněny požadavky na používání odstavovacího zařízení (4.7);
4. minimální teplota vody je nastavena na 4 °C (4.2);
5. článek 4.3.5 Svařování ocelových částí byl změněn a přizpůsoben EN 13941:2009+A1:2010 a textu v EN
448;
6. článek 4.1.6 se stal článkem 4.8 Odolnost vůči axiálním silám a ohybovým momentům a je dále upraven
v příloze B;
7. jsou doplněny požadavky týkající se protikorozní ochrany vřetena (viz 4.6);
8. článek Zvětšení průměru je změněn na Průměr a tloušťka stěny opláštění (viz 4.4.3);
9. je doplněna tabulka s tolerancemi hlavních rozměrů spolu s obrázkem vysvětlujícím tyto rozměry (viz
4.6.3);
10. je doplněn článek o instalaci měřicích prvků pro systém kontroly provozu (viz 4.6.4).
d. Kapitola 5 Metody zkoušení:
1. článek Zkoušení, metody zkoušení a požadavky zkoušky je upraven tak, aby vymezil pořadí zkoušek;
2. je doplněna zkouška pro systém kontroly provozu (viz 5.7).
e. Kapitola 6 Značení:
1. u ocelové armatury tlak a teplota a označení provozní polohy uzavřeno a otevřeno;
2. u opláštění je označení data výroby změněno na rok a týden výroby (viz 6.3);
3. u uzavírací armatury je doplněn typ nadouvadla a difuzní bariéry (viz 6.4).
f. Příloha A Směrnice pro kontrolu a zkoušení:
1. článek o systémech kontroly provozu je změněn na řízení kvality (viz A.3);
2. je doplněna tabulka týkající se kontroly uzavírací armatury.
g. Je zrušena původní příloha B týkající se návodu pro montáž armatur. Jsou doplněny nové přílohy B a C, které
obsahují pokyny pro provedení vlastního zkoušení.
h. Původní tabulka 1 Rozměry teplonosných trubek a zkušebních sil je změněna s ohledem na podmínky
ukládání zastudena. Jsou proto přizpůsobeny tlakové síly. Do této tabulky jsou doplněny maximální
přípustné ohybové momenty a tabulka je přesunuta do přílohy B.
i. V příloze C je doplněn popis metody zkoušení pro ohybové síly.

Podle potřeby jsou změněny odkazy. Je-li to možné, jsou použity odkazy na evropské normy.
Pro informace o minimální očekávané termické životnosti při různých provozních teplotách s ohledem
na trvanlivost pěnového materiálu PUR viz EN 253.
Další normy zpracované CEN/TC 107 týkající se stejného předmětu 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 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 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 13941:2009+A1:2010 Navrhování a instalace bezkanálových 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 – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí
EN 15698-1 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce zdvojených předizolovaných
potrubí – Část 1: Sdružená konstrukce sestavená ze zdvojených ocelových teplonosných trubek,
polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro prefabrikované, tepelně izolované
uzavírací armatury sestávající z ocelové armatury, z tepelné izolace z tuhého pěnového polyurethanu
a z vnějšího opláštění z polyethylenu, které se používají v bezkanálových sdružených konstrukcích
vodních tepelných sítí s předizolovanými potrubními systémy podle EN 253.
Tato evropská norma platí pouze pro tepelně izolované uzavírací armatury pro kontinuální provoz
s teplou
(horkou) vodou při různých provozních teplotách v souladu s EN 253:2009, kapitola 1, a pro uzavírací
armatury s maximálním provozním tlakem 25 bar. V případě většího tlaku platí dodatečné požadavky.
Směrnice pro kontrolu kvality jsou uvedeny v příloze A této evropské normy.
POZNÁMKA Pro předmětný rozsah použití se obvykle používají tyto druhy uzavíracích armatur: kulové
kohouty, šoupátka a potrubní klapkové uzávěry.
Tato evropská norma neobsahuje výpočtová pravidla týkající se mechanických a tepelných zatížení
a namáhání. Tato pravidla jsou závislá na celkové konfiguraci soustavy a na způsobu její instalace.
Pravidla pro návrh a instalaci jsou uvedena v EN 13941:2009+A1:2010.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

