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kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
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Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
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Předmluva

Tento dokument (ISO 9920:2007) byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 159 „Ergonomie“ ve
spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

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 nahrazuje EN ISO 9920:2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: 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,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9920:2007 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 9920:2007 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady mezinárodních norem určených k použití při zkoumání
tepelného prostředí. Je základním dokumentem pro posuzování tepelných vlastností oděvu (tepelnou
izolaci a odpor proti odpařování). Je nutné znát tyto hodnoty, jestliže má být hodnocena tepelná zátěž
nebo míra komfortu související s fyzickým prostředím normovanými postupy. Tepelné charakteristiky
uvedené v této normě platí pro ustálený stav. Nejsou zde přitom posuzovány vlastnosti jako jsou
ochranný účinek oděvů, jejich nasákavost atd.

V této mezinárodní normě je kladen důraz na stanovení tepelných charakteristik. Tepelný odpor a
odpor proti odpařování může být také naměřen přímo, jak se uvádí v přílohách.

Tato mezinárodní norma není zaměřena na místní tepelnou izolaci na různých částech těla, ani na
ztrátu komfortu v důsledku nejednotného rozložení oblečení na těle.

Tepelná rovnováha člověka v neutrálním, chladném a teplém prostředí je ovlivněna nošeným
oděvem. K posuzování tepelné zátěže člověka v chladu [izolační index IREQ (viz ISO/TR 11079)], za
neutrálních podmínek [ukazatelé PMV-PPD (viz ISO 7730)] a v horku [index požadované intenzity pocení



(viz ISO 7933)], musí být známy tepelné vlastnosti oděvu, tj. tepelná izolace a odpor proti odpařování.
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje postup k posuzování tepelných vlastností oděvu (odpor proti
úbytku suchého tepla a odpor proti odpařování) za konstantních zkušebních podmínek. Postupy se
zakládají na známých hodnotách pro jednotlivé části oděvu, celkové oblečení a textilie. Je pojednáván
vliv tělesných pohybů a průchodu vzduchu oděvem na tepelnou izolaci a na odpor proti odpařování.

Tato mezinárodní norma

–         se nezabývá dalšími účinky oděvu, jako je nasákavost, ochranný účinek a uživatelský komfort;

–         nezohledňuje vliv deště ani sněhu na tepelné vlastnosti;

–         nebere v úvahu speciální ochranné oděvy (vodou nebo vzduchem chlazené obleky, vyhřívané
oděvy);

–         se nezabývá místní tepelnou izolací na různých částech těla ani úbytkem komfortu v důsledku
asymetrického rozložení oděvu.

-- Vynechaný text --


