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Tato norma je 2. částí evropské normy:

EN 15267-1 Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 1: Obecné principy●

EN 15267-2 Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 2: Výchozí posouzení●

systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci
EN 15267-3 Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 3: Měřítka výkonu●

a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

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, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa,
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Úvod

Certifikace automatizovaných měřicích systémů (AMS) vychází z požadavků určených směrnicemi
Evropského společenství (EU), které vyžadují přímo či nepřímo, aby AMS splňovaly měřítka výkonu,
maximální přípustné nejistoty a požadované výsledky zkoušek. Tyto směrnice zahrnují Směrnici



o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení [1], Směrnici
o spalování odpadů [2], Rámcovou směrnici o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší [3]
a příslušné dceřiné směrnice [4], [5], [6] a [7].

Tyto AMS v průběhu výroby zpravidla podléhají konstrukčním změnám. Je proto důležité zajistit, aby
tyto změny nepozměnily daný AMS natolik, že neodpovídá svému certifikovanému výkonu. Pro řízení
těchto konstrukčních změn v rámci certifikace AMS určuje tato evropská norma požadavky na:

systém managementu kvality výrobce,●

výchozí posouzení řízení výroby výrobce AMS a●

trvalý dohled nad vlivem následných konstrukčních změn AMS na jeho výkon.●

Tato evropská norma dodržuje strukturu EN ISO 90001:2000 tak, že se čísla kapitol 4 až 8 této normy
shodují s čísly kapitol EN ISO 9001:2000. Avšak tato evropská norma předem nevylučuje použití jiných
systémů managementu kvality srovnatelných s cíli EN ISO 9001:2000.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na systém managementu kvality výrobce, výchozí posouzení
řízení výroby výrobce a trvalý dohled nad vlivem následných konstrukčních změn na výkon
certifikovaných automatizovaných měřicích systémů.

Tato evropská norma rovněž slouží jako referenční dokument pro audit systému managementu kvality
výrobce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


