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Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-16.

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, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, 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
© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              
Ref. č. EN ISO 16032:2004
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 16032:2004) byl připraven technickou komisi CEN/TC 126 „Akustické
vlastnosti stavebních výrobků a budov“, jejíž sekretariát spravuje AFNOR, ve spolupráci s technickou
komisí ISO/TC 43 „Akustika“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 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 března 2005.

Tento dokument zahrnuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tento dokument stanoví provozní metodu pro měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v
budovách. Při použití této normy měření probíhají za stanovených provozních podmínek a pracovních
cyklů. Tyto podmínky jsou uvedeny v příloze B.



Provozní podmínky a pracovní cykly uvedené v příloze B se použijí tehdy, neodporují-li národním
požadavkům a předpisům.

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví metody měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách
pevně spojených s konstrukcemi budov. Tento dokument se zabývá měřením hygienických zařízení,
větrání, topení, chladicího zařízení, výtahů, shozů odpadků, boilerů, ventilátorů, čerpadel a dalších
pomocných technických zařízení a garážových dveří poháněných motorem. Lze jej však také použít
pro další zařízení připojená nebo instalovaná v budovách.

Metody jsou vhodné pro místnosti s objemy nejvíce 300 m3, tj. v bytech, hotelech, školách, úřadech a
nemocnicích. Norma není obecně určena pro měření ve velkých posluchárnách a koncertních sálech.
Provozní podmínky a pracovní cykly uvedené v příloze B však lze i v těchto případech použít.

Hladina akustického tlaku technického zařízení je určena jako maximální hladina akustického tlaku A,
případně maximální hladina akustického tlaku C, vyskytující se během stanoveného pracovního cyklu
zkoušeného technického zařízení, nebo jako ekvivalentní hladina akustického tlaku určená pro
stanovenou integrační dobu. Hodnoty vážené funkcí A a C se počítají z měření v oktávových pásmech.

-- Vynechaný text --


