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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z 2007-05-10. Změny či doplněné a upravené články
jsou v textu vyznačeny značkami !". Opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi
oběma značkami.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 973 zavedena v ČSN EN 973 (75 5885) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k
lidské spotřebě - Chlorid sodný k regeneraci měničů iontů

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech
a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 (36 1055) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech -
Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 3822-1 zavedena v ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku
armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

EN ISO 3822-3 zavedena v ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku
armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a
armatur

EN ISO 10304-1 zavedena v ČSN EN ISO 10304-1 (75 7387) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných
fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou kapalinové
chromatografie iontů - Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou
emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1:
Rozměry, tolerance a označování

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 1 doplněna informativní národní poznámka.



Vypracování normy
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-08-26 a obsahuje změnu A1, která byla schválena
CEN 2007-05-10.

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, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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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
© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky  Ref. č. EN
14743:2005+A1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 14743:2005+A1:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“,
jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2007 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 prosince 2007.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2007-05-10.

Tento dokument nahrazuje ČSN EN 14743:2005.

Začátek a konec změnou vloženého nebo nahrazeného textu je v textu vyznačen pomocí
následujících značek ! ".

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato evropská norma týká, na jakost vody
určené k lidské spotřebě:

1)  tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v
zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní
předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, Bulharska, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Rumunska, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a ©výcarsko.
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1 Předmět normy



Tato evropská norma stanovuje definice, principy konstrukce a návrh, požadavky na provedení a
provoz, jakož i metody pro zkoušení výkonnosti automatických změkčovacích zařízení, založených na
katexech regenerovatelných solí, používaných pro vnitřní vodovody pitné vody, které jsou trvale připojeny
k vodovodu pro veřejnou potřebu.

Do doby než bude zaveden EAS NP1), stávající národní předpisy, týkající se použití a/nebo vlastností
tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Výrobky, určené k použití v soustavách zásobování vodou, mají být ve shodě s národními
předpisy a zkušebními zařízeními (pokud existují), které zajiš»ují vhodnost pro styk s pitnou vodou.
Legislativní orgány členských zemí EU a Evropská komise (EC) souhlasily s principy budoucího
jednotného Evropského schvalovacího systému pro stavební materiály přicházející do styku s pitnou
vodou. (EAS), který uvede do praxe společná zkušební a schvalovací zařízení na evropské úrovni.
Jestliže bude přijat projekt EAS, v tom okamžiku budou evropské normy výrobků změněny přílohou
Z/EAS pod mandátem M/136, který bude obsahovat oficiální odkazy EAS na zkoušení, certifikaci a
požadavky na označování.

-- Vynechaný text --


