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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13384-1 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 13384-1 (73 4206) z července 2003 převzala EN 13384-1:2002 schválením k přímému
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1443:1999 zavedena v ČSN EN 1443:1999 (73 4200)  Komíny - Všeobecné požadavky, nahrazena
EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443:2003

EN 1856-1 zavedena v ČSN EN 1856-1  Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém
komínových výrobků1)

EN 1859 zavedena v ČSN EN 1859 (73 4204)  Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

EN 13502 zavedena v ČSN EN 13502 (73 4204)  Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody1)

CR 1749 zavedena v ČSN CR 1749 (06 1002)  Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle
způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

Souvisící ČSN

ČSN 7342 01:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: 15927458, Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 105, Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

_______________

1)    Připravuje se.
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Part 1: Chimneys serving one appliance
 
Conduits de fumée - Méthodes de calcul
thermo-aérauligue -
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qu’un seul appareil

Abgasanlagen - Wärme- und
strömungstechnische Berechnungsverfahren
-
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-10-23.

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, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č.
EN 13384-1:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Úvod

Tato evropská norma EN 13384-1:2002 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“,
jejíž sekretariát zajiš»uje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 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 června 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění zvláštních požadavků směrnic EU.

Přílohy A, B, C a D jsou informativní.

Tato evropská norma: “Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody“ obsahuje dvě
části:

Část 1: Samostatné komíny

Část 2: Společné komíny a společné kouřovody

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

Strana 7

1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje metody tepelně technického a hydraulického výpočtu samostatného
komína.

Výpočtové metody podle části této evropské normy jsou použitelné pro podtlakové i přetlakové
komíny s mokrým nebo suchým provozem. Platí pro komíny, na které jsou napojeny spotřebiče paliv,
u kterých jsou známy parametry spalin, požadované při výpočtu.

Výpočtové metody podle části této evropské normy jsou použitelné pro komíny s připojením jediného
spotřebiče paliv. Výpočtové metody v části 2 této evropské normy jsou použitelné pro komíny s
větším počtem připojení od spotřebičů a pro komíny s jediným připojením více spotřebičů.

-- Vynechaný text --


