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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 33 (72 4844) z října 1999.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut,
2003                                                                                                                                          68264
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 

Strana 2



Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V nové revidované normě je změněna hodnota vzdálenosti čelní plochy ústí odpadového hrdla od
hrany splachovací nádrže nejblíže přilehlé ke zdi q2 a je zaveden nový rozměr l, vzdálenost mezi osou
otvoru a přední stranou mísy.

Souvisící ČSN

ČSN 72 4801 Výrobky zdravotnické keramiky - Názvy a definice

ČSN 72 4840 Výrobky zdravotnické keramiky - Všeobecné technické požadavky

ČSN 72 4841 Výrobky zdravotnické keramiky - Zkušební metody

ČSN EN 34 (72 4845) Záchodové mísy nástěnné s pevně připojenou nádrží - Připojovací rozměry

ČSN EN 37 (72 4848) Záchodové mísy stojící na podlaze s volným přítokem vody - Připojovací rozměry

ČSN EN 38 (72 4849) Záchodové mísy nástěnné s volným přítokem vody - Připojovací rozměry

Vypracování normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČO 48135283, Ing. Alena Krupičková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková
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NORME EUROPÉENNE
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ICS 91.140.70                                                                                                       Nahrazuje EN 33:1998

 
Záchodové mísy stojící na podlaze
s pevně připojenou splachovací nádrží -
Připojovací rozměry

 

 Pedestal W.C. pans with close-coupled flushing
cistern - Connecting dimensions  

Cuvettes de W.-C. sur pied à chasse directe
et réservoir attenant - Cotes de raccordement

Stand-WCs mit aufgesetztem Spülkasten -
Anschlussmabe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované
seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím
centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.



Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropská komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
 
ã 2003 CEN    Veškerá práva pro využití v jakémkoli formě a jakýmikoli prostředky            Ref. č. EN 33:2003 E
                            jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 33:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“, jejíž
sekretariát zajiš»uje UNI.

Této evropské normě se nejpozději do října 2003 uděluje status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
se zruší nejpozději do října 2003.

Tato evropská norma nahrazuje EN 33:1998.

Tato revidovaná verze normy bere v úvahu nové tržní trendy a v porovnání s verzí z listopadu 1998
zahrnuje následující změny: Rozměr q2 je změněný NP.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

_______________

NP   NÁRODNÍ POZNÁMKA Je zaveden nový rozměr, vzdálenost mezi osou otvoru a přední stranou
mísy.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje rozměry pro připojení záchodových mís stojících na podlaze, s pevně
připojenou splachovací nádrží, s nezakrytým odpadem, majícím vodorovnou nebo svislou osu, nebo se
zakrytým odpadem, nezávisle na jejich materiálu.

Tato norma se nevztahuje na odsávané záchodové mísy.

POZNÁMKA Povinné jsou pouze udané rozměry. Schematické vyznačení tvaru předmětů na
vyobrazeních slouží pouze k lepšímu porozumění; nepředepisuje konečný tvar předmětu, jehož volba
se ponechává na výrobci.

-- Vynechaný text --


