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Tato oprava ČSN EN 15091:2007 je českou verzí opravy EN 15091:2006/AC:2007-10. Překlad byl zajištěn Českým
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 15091:2007 is the Czech version of the Corrigendum
EN 15091:2006/AC:2007-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official
version.
ČSN EN 15091 (13 7108) Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury z července 2007 se opravuje takto:
V článku 5.3.4 v tabulce 11, ve sloupci „Armatury pro vnitřní vodovod typu 1“ v prvním řádku „Zkušební tlak“ se
nahrazuje stávající text „(0,1 + 0,01) Mpa [(1 + 0,1) bar]“ novým textem „(0,3 + 0,02) Mpa [(3,0 + 0,2) bar]“.
Opravená tabulka má toto znění:
Tabulka 11 – Průtoky a zkušební tlaky v závislosti na druhu použití
Vnitřní vodovod

Armatury pro vnitřní vodovod
typu 1

Armatury pro vnitřní vodovod
typu 2

(0,3 + 0,02) MPa

(0,01 + 0,002) MPa

[(3,0 + 0,2) bar]

[(0,1 + 0,02) bar]

6,0 l/min (0,1 l/s)

3,0 l/min (0,05 l/s)

(0,3 + 0,02) MPa

(0,01 + 0,002) MPa

[(3,0 + 0,2) bar]

[(0,1 + 0,02) bar]

Průtok pro sprchy

9,0 l/min (0,15 l/s)

6,0 l/min (0,1 l/s)

Ostatní aplikace

Podle příslušné aplikace

Podle příslušné aplikace

Zkušební tlak
Průtok pro umyvadlové
armatury
Zkušební tlak
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U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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