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Předmluva
Tato evropská norma (EN 1443:2019) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“,
jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 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 října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1443:2003.

Podstatné změny oproti předcházejícímu vydání jsou:

a)   aktualizované normativní odkazy;

b)   přepracované termíny a definice;

c)   převzetí změn zpracovaných při revizi EN 13216-1 – vložení tabulky s typy zkušebních sestav;

d)   přepracované tabulky pro třídy korozní odolnosti a tlakové třídy;

e)   nová tabulka pro „Rychlost proudění horkých spalin jako funkce zkušební teploty T a průměru
zkušebního komínu“;

f)    zapracování příkladů Prohlášení o vlastnostech (DoP) a označování CE pro různé konstrukční díly
komínů.

Seznam norem a návrhů norem vypracovaných CEN/TC 166, spolu s příslušnými normami
přidružených technických komisí je uveden v „Bibliografii“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán požadavky na racionální využití energií a na ochranu
životního prostředí, měl za následek i nový technický vývoj v oblasti komínů. Proto musí být pro
komíny vytvořena nová doplňující pravidla, jako např. pro provoz komínů při přetlaku a při tvorbě
kondenzátu.

Komíny se skládají z různých konstrukčních dílů a mohou být sestaveny například jako:

–    systémové komíny, sestavené s použitím kompatibilních dílů, které jsou jako sada zajištěné nebo
specifikované jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek, nebo

–    individuální komíny, které jsou v souladu s normou pro navrhování nebo s místními stavebními
předpisy
sestaveny nebo postaveny na staveništi s použitím kombinace kompatibilních dílů, které mohou
pocházet od jednoho nebo více výrobců.NP1)

Tato evropská norma zastřešuje oba případy. Příloha A obsahuje příslušné požadavky na
charakteristiky systémových komínů a individuálních komínů.

Tato evropská norma stanovuje schéma pro označení komínů, které bere v úvahu kombinace mezi
spotřebiči paliv a komíny. Toto schéma zohledňuje například různé klimatické podmínky, různá
paliva a rozdílné parametry budov.

Rovněž jsou zahrnuty požadavky na schopnost komínu zabránit vznícení přilehlých hořlavých
materiálů, a zamezit přenosu požáru do přilehlých prostor v budově.

První vydání této normy bylo v roce 1999. Mezitím byl vydán mandát pro komíny (M105) podle
Nařízení o stavebních výrobcích (CPD). Z těchto důvodů došlo k přepracování normy v souladu
s Nařízením pro stavební výrobky (CPR), a změny v této verzi zahrnují požadavky nového nařízení.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek,
kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného
ovzduší. Tento dokument je určen jako základní norma pro všechny normy výrobku vypracované
CEN/TC 166.

Tento dokument specifikuje komíny odolné při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky
a prvky příslušenství pro spotřebiče spalující pevnáNP2), kapalná a plynná paliva, jakož i komíny bez
odolnosti při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pouze pro
spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva. Kromě toho specifikuje prvky příslušenství odolné při
vyhoření sazí pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva.

POZNÁMKA 1 To znamená, že komíny, komínové vložky, kouřovody a konstrukční prvky, které
nejsou odolné při vyhoření sazí, jakož i prvky příslušenství bez odolnosti nebo ne bezpečné při
vyhoření sazí, nelze použít u spotřebičů paliv, v nichž se spalují pevná paliva.

Tento dokument také uvádí minimální požadavky na označování, návody a informace o výrobku
a uvádí pokyny pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).

Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny a individuální komíny sestávající
z komponentů, které nejsou označeny CE.

POZNÁMKA 2 Tato norma může být použita jako podklad pro specifikace výrobků zahrnutých
v evropském technickém posouzení.

POZNÁMKA 3 Všechny normy výrobku vypracované technickou komisí CEN/TC 166 jsou zahrnuty
v mandátu M/105.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

*)    ČSN EN 16475-3 byla zrušena a nahrazena ČSN EN 16475-3+A1 z července 2019.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Odpovědnost za individuální komín jako celek přebírá zhotovitel
stavby nebo montáže.

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Pevné palivo je významově shodný výraz jako tuhé palivo, viz EN
ISO 17225.


