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Národní předmluva
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-22.

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, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, 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 13284-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“, jejíž
sekretariát zajiš»uje DIN.

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.

Tato evropská norma byla vypracována s mandátem uděleným CEN Evropskou komisí a Evropskou
asociací volného obchodu a odpovídá požadavkům základních směrnic EU.

Souvislosti se směrnicemi EU vyplývají z informativního přehledu literatury, který je nedílnou součástí
této normy.

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, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska
a ©výcarska.
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Úvod
Tato norma popisuje postupy prokazování jakosti potřebné k zajištění toho, aby automatizované
měřicí systémy (AMS) instalované k měření obsahu prachu ve spalinách zabezpečily požadované hodnoty
nejistoty stanovené legislativou, např. Směrnicemi EU [1], [2], národními nebo jinými  právními
předpisy.

Této normy lze použít jedině ve spojení s obecným dokumentem prokazování jakosti AMS, kterým je
EN 14181. Tato norma určuje požadavky specifické pro měření obsahu prachu.

Kalibrace a ověření AMS pro měření obsahu prachu se provádí souběžným měřením referenční
manuální gravimetrickou metodou popsanou v EN 13284-1.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje požadavky kladené na automatizované měřicí systémy (AMS) pro
sledování obsahu prachu. Je odvozena z EN 14181, která je obecným dokumentem prokazování
jakosti AMS. Této normy lze využít pouze ve spojení s EN 14181.

Tato norma určuje zkušební kritéria QAL1 a zvláštní požadavky QAL2, QAL3 a AST na AMS určené pro



měření obsahu prachu. Tato kritéria a požadavky slouží k prokazování, že emise prachu ze zařízení
splňují emisní limit menší než 50 mg/m3 (standardní podmínky) v odpadním plynu vedeném potrubím.
Této normy lze použít v přímé návaznosti na normovanou referenční metodu (NRM) popsanou v EN
13284-1.

Tato norma byla vypracována především pro měření emisí spaloven odpadů. Z technického hlediska ji
lze použít i pro ostatní procesy, u nichž je předepsán emisní limit s určenou nejistotou.

-- Vynechaný text --


