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Předmluva

Tento dokument (EN 12102:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 113 Tepelná čerpadla
a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, kteé jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

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.

Tento dokument nahrazuje EN 12102:2008.



Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny níže:

doplňuje se tabulka obsahující hladiny akustického výkonu a tabulka je dokládána ve zkušebním protokolu;a.
doplňuje se příloha ZA ve vztahu k Nařízení komise (EU) č. 206/2012.b.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Podle vnitřních nařízení CEN/CENELEC národní normalizační orgány následujících zemí se zavázaly
plnit tuto evropskou normu: 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, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky pro určení, podle standardizovaného postupu, hladiny
akustického výkonu vyzařovaného do okolního vzduchu klimatizátory, tepelnými čerpadly, jednotkami
pro chlazení kapalin, s elektricky poháněnými kompresory, pokud jsou používány pro ohřívání a/nebo
chlazení prostorů, včetně vícenásobně dělených systémů vodou chlazených, jak je popsáno v EN
14511, a odvlhčovačů, jak je popsáno v EN 810.

Tato evropská norma také zahrnuje měření hladiny akustického výkonu klimatizátorů vzduchu
s odpařovacím kondenzátorem, jak je definován v EN 15218. Nicméně, měření musí být provedeno
bez přívodu vnější vody a tyto jednotky budou tím uvažovány jako jiné klimatizátory vzduchu
zahrnutými v EN 14511.

Zdůrazňuje se, že tato norma pro měření platí pouze pro hluk přenášený vzduchem.

Tato evropská norma uvádí způsoby k určení hladiny akustického výkonu jednotek. Některé z těchto
způsobů jsou speciálně přizpůsobené, aby byly poskytnuty výsledky s nízkými nejistotami, použitím
laboratorní třídy akustických metod a vysoce kontrolovanými pracovními podmínkami. Tato měření
jsou vhodná pro účely certifikace, štítkování a značení.

V některých případech, neumožňuje cíl a/nebo prostředí pro měření použít metody přesnější třídy.
Tato evropská norma také uvádí způsoby posouzení hladin akustického výkonu s přijatelnou
přesností, i když akustické metody a/nebo pracovní podmínky nejsou laboratorního typu, např. měření
in situ nebo kvalita kontrolních měření.

Tato evropská norma uvádí dvě třídy měření a výsledků, podle prostředí zkoušky:

měření třídy A odpovídá kontrolovaným pracovním podmínkám (norma nebo použití uživatelských●

jmenovitých podmínek). To je definováno s ohledem k tolerancím tabulky 2 a musí být použity ve shodě
s požadavky Nařízení komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012 implementující směrnici 2009/125/ES
Evropského parlamentu a Rady, týkající se požadavků ekodesignu pro klimatizátory vzduchu;
měření třídy B odpovídají případu, kde rozsah definovaný tolerancemi tabulky 2 nemůže být splněn.●

V obou třídách, mohou být použity akustické metody přesné třídy nebo technické třídy. Volba metody
akustického měření se provádí podle EN ISO 3740 a EN ISO 9614 v závislosti na typu okolních
akustických polí (metoda difusní nebo volného pole, uzavřeného nebo otevřeného prostoru),



a dostupných přístrojů. Kdykoliv jsou k dispozici běžné pracovní podmínky, musí být zaznamenána
odkazovaná akustická norma s výslovnou zmínkou její třídy přesnosti.

Použití EN ISO 3746 a EN ISO 3747 jako metody pro znalecké posouzení nejsou doporučeny z důvodu
vysoké hladiny nejistot. Jejich použití je dovoleno pouze pro nekontrolované prostředí.

Pro určení hladin akustického výkonu jsou specifikovány tři metody, aby se vyloučilo přílišné omezení
existujícího zařízení a zkušeností:

první metodika je založena na měření v dozvukové místnosti (viz EN ISO 3741, EN ISO 3743 a EN ISO 3747●

v některých vhodných případech, pokud může být splněn technický stupeň);
druhá metoda je založena na měření v podstatě na volném poli nad odrazivou rovinou (viz EN ISO 3744 a EN●

ISO 3745);
třetí metoda je založena na měření akustické intenzity (viz EN ISO 9614) nejlépe v prostředí volného pole.●

Odkazy v této evropské normě na EN ISO 3743 mají být chápány jako odkaz na EN ISO 3743-1 nebo
EN ISO 3743-2.

Nutnost regulovat podmínky zkoušky samozřejmě vede k doporučeným metodám zkoušky
realizované v akusticky navrhovaných (uzavřených) prostorech, např. jako EN ISO 3741, EN ISO 3743,
EN ISO 3745 a také EN ISO 9614, jsou-li realizovány v uzavřených prostorech.

Otevřené prostory by měly být využívány pouze ve specifických případech, např. když standardní
zkušební místnosti nevyhovují rozměru nebo výkonu zkoušené jednotky. Vhodné zkušební metody
jsou v EN ISO 3744 a EN ISO 9614.

POZNÁMKA Metody měření intenzity jsou skutečně solidní a jsou velice vhodné pro zkoušky
prováděné v prostředí bez malé nebo s malou akustickou úpravou (čím lepší akustické ošetření, tím
snadnější realizace).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


