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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη έκδοση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)
(2010/C 349/05)

Ευρωπαϊκό
Οργανισμό
Τυποποίησης (1)

CEN

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

EN 26:1997
Συσκευές καύσεως αερίου για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού για χρήσεις υγιει
νής, με ατμοσφαιρικούς καυστήρες
EN 26:1997/A1:2000

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(18.7.2001)

EN 26:1997/A2:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

EN 26:1997/A3:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2007)

EN 30-1-1:2008
Σημείωση 2.1

31.1.2011

EN 30-1-3:2003
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2007)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2007)

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(11.11.2005)

EN 88:1991
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.5.2008)

EN 26:1997/AC:1998
CEN

EN 30-1-1:2008+A1:2010
Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-1: Ασφάλεια — Γενικά

CEN

EN 30-1-2:1999
Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-2: Ασφάλεια — Συσκευές με
φούρνους ή/και σχάρες βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006
Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-3: Ασφάλεια — Συσκευές με
υαλοκεραμικές εστίες

CEN

EN 30-1-4:2002
Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-4: Ασφάλεια — Συσκευές με έναν
ή περισσότερους καυστήρες αερίου με αυτόματο σύστημα ελέγχου των καυστήρων
EN 30-1-4:2002/A1:2006

CEN

EN 30-2-1:1998
Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-1: Ορθολογική χρήση ενέργειας
— Γενικά

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004
CEN

EN 30-2-2:1999
Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-2: Ορθολογική χρήση ενέργειας
— Συσκευές με φούρνους ή/και σχάρες βεβιασμένης κυκλοφορίας

CEN

EN 88-1:2007
Ρυθμιστές πίεσης και σχετικές διατάξεις ασφάλειας συσκευών αερίου — Μέρος 1:
Ρυθμιστές πίεσης για πιέσεις εισόδου έως 500 mbar
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Ευρωπαϊκό
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Τυποποίησης (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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(έγγραφο αναφοράς)

CEN

EN 88-2:2007
Ρυθμιστές πίεσης και σχετικές διατάξεις ασφάλειας συσκευών αερίου για πιέσεις
εισόδου από 0,5 έως 5 bar

CEN

EN 89:1999
Θερμαντήρες νερού με αποθήκευση, με αέριο καύσιμο, για χρήσεις υγιεινής

C 349/7

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

EN 89:1999/A1:1999

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(18.7.2001)

EN 89:1999/A3:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2007)

EN 89:1999/A4:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2007)

CEN

EN 125:2010
Διατάξεις ελέγχου φλόγας για συσκευές αερίων καυσίμων — Θερμοηλεκτρικές
διατάξεις ελέγχου φλόγας

EN 125:1991
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της
δημοσίευσης

CEN

EN 126:2004
Διατάξεις ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών για συσκευές αερίου

EN 126:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(10.12.2004)

CEN

EN 161:2007
Αυτόματες βαλβίδες διακοπής παροχής για καυστήρες και συσκευές αερίου

EN 161:2001
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.7.2007)

CEN

EN 203-1:2005+A1:2008
Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 1: Γενικοί κανόνες
ασφαλείας

EN 203-1:2005
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

CEN

EN 203-2-1:2005
Επαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις —
Καυστήρες χωρίς κάλυμμα και καυστήρες τύπου wok

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-2:2006
Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις
— Φούρνοι

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-3:2005
Επαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις —
Χύτρες

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-4:2005
Εξοπλισμός επαγγελματικών μαγειρείων με αέρια καύσιμα — Μέρος 2-4: Ειδικές
απαιτήσεις — Συσκευές τηγανίσματος

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-6:2005
Επαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις —
Θερμαντήρες ζεστού νερού για αφεψήματα

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-7:2007
Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις
— Οικιακές Θερμάστρες

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-8:2005
Εξοπλισμός επαγγελματικών μαγειρείων με αέρια καύσιμα — Μέρος 2-8: Ειδικές
απαιτήσεις — Συσκευές για σωτάρισμα και παέγια

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)
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22.12.2010

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

CEN

EN 203-2-9:2005
Επαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις —
Συμπαγή καλύμματα, ελάσματα θέρμανσης και εσχάρες

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-10:2007
Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 2-10: Ειδικές απαιτή
σεις — Τροφοδοσία εσχαρών

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-11:2006
Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτή
σεις — Χύτρες πάστας

EN 203-2:1995
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2008)

CEN

EN 203-3:2009
Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμενόμενος με αέρια — Μέρος 3: Υλικά και μέρη σε
επαφή με τρόφιμα και άλλα υγειονομικά θέματα

CEN

EN 257:2010
Μηχανικοί θερμοστάτες για συσκευές αερίου

EN 257:1992
Σημείωση 2.1

31.12.2010

CEN

EN 297:1994
Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως που χρησιμοποιούν καύσιμα αέρια — Λέβητες τύπου
Β11 και Β11ΒS που φέρουν ατμοσφαιρικούς καυστήρες ονομαστικής θερμικής
φόρτισης όχι μεγαλύτερης από 70 KW
EN 297:1994/A2:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(29.10.2002)

EN 297:1994/A3:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(24.2.1998)

EN 297:1994/A5:1998

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(31.12.1998)

EN 297:1994/A6:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(23.12.2003)

EN 297:1994/A4:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(11.6.2005)

EN 298:1993
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.9.2006)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(11.6.2005)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006
CEN

EN 298:2003
Αυτόματα συστήματα ελέγχου καυστήρων αερίου για καυστήρες αερίου και
συσκευές καύσεως αερίου με ή χωρίς ανεμιστήρες

CEN

EN 303-3:1998
Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου — Συγκρό
τημα που περιλαμβάνει ένα λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη προσαγωγή
αέρα
EN 303-3:1998/A2:2004

EN 303-3:1998/AC:2006
CEN

EN 303-7:2006
Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με καυστήρα
βεβιασμένης προσαγωγής αέρα και ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου έως και
1 000 kW.

CEN

EN 377:1993
Λιπαντικά για συσκευές και τον εξοπλισμό τους με χρήση καυσίμων αερίων εκτός
από τις προοριζόμενες για βιομηχανική χρήση
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EN 377:1993/A1:1996
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Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(11.6.2005)

EN 416-1:1999
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

EN 419-1:1999
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

CEN

EN 416-1:2009
Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα
καυστήρα με ανεμιστήρα — Μέρος 1: Ασφάλεια

CEN

EN 416-2:2006
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με έναν
καυστήρα με ανεμιστήρα — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

CEN

EN 419-1:2009
Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, φωτεινής ακτινοβολίας, με καυστήρες
χωρίς ανεμιστήρα — Μέρος 1: Ασφάλεια

CEN

EN 419-2:2006
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, φωτεινής ακτινοβολίας — Μέρος 2:
Ορθολογική χρήση ενέργειας

CEN

EN 437:2003+A1:2009
Αέρια δοκιμής — Πιέσεις δοκιμής — Κατηγορίες συσκευών

EN 437:2003
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

CEN

EN 449:2002+A1:2007
Προδιαγραφή συσκευών υγραερίου — Οικιακές συσκευές θέρμανσης χώρου χωρίς
καπνοδόχο (περιλαμβανομένων και των συσκευών με καταλυτική καύση)

EN 449:2002
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(23.12.2008)

CEN

EN 461:1999
Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου — Μη οικιακές συσκευές
θέρμανσης χωρίς καπνοδόχο μέχρι 10 kW
Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(10.12.2004)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(31.1.2002)

EN 461:1999/A1:2004

CEN

EN 483:1999
Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου C με ονομαστική θερμική
ισχύ εισόδου μέχρι 70 kW
EN 483:1999/A2:2001

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006
CEN

EN 484:1997
Προδιαγραφή συσκευών αερίου για υγραέριο — Ανεξάρτητες θερμαινόμενες πλάκες
με ή χωρίς σχάρα για υπαίθρια χρήση

CEN

EN 497:1997
Προδιαγραφή συσκευών αερίου για υγραέριο — Καυστήρες βρασμού πολλαπλών
χρήσεων για υπαίθρια χρήση

CEN

EN 498:1997
Προδιαγραφή συσκευών αερίου για υγραέριο — Συσκευές ψησίματος για υπαίθρια
χρήση
EN 498:1997/AC:2000

CEN

EN 509:1999
Διακοσμητικά τζάκια αερίου
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22.12.2010

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

EN 509:1999/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2005)

CEN

EN 521:2006
Προδιαγραφές συσκευών που λειτουργούν αποκλειστικά με υγραέριο — Φορητές
συσκευές υγραερίου με πίεση λειτουργίας την πίεση του αεριοποιημένου υγραερίου
στο δοχείο τροφοδοσίας

EN 521:1998
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.8.2006)

CEN

EN 525:2009
Μη οικιακοί αερολέβητες για θέρμανση χώρου, με άμεση καύση αερίου, βεβιασμένης
κυκλοφορίας, με καθαρή θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kW

EN 525:1997
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.11.2009)

CEN

EN 549:1994
Ελαστικά υλικά για στεγανωτικά παρεμβύσματα και διαφράγματα συσκευών και
εξοπλισμού αερίων

EN 291:1992
EN 279:1991
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000
Μεμονωμένοι θερμαντίρες αερίου με συναγωγή
Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(23.12.2003)

EN 621:1998
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.5.2010)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(5.6.2009)

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

EN 676:2003
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2010)

EN 613:2000/A1:2003
CEN

EN 621:2009
Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής,
με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kW χωρίς ανεμι
στήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των καυσαερίων

CEN

EN 624:2000
Προδιαγραφές συσκευών που λειτουργούν αποκλειστικά με υγραέριο (LPG) —
Μονωμένες διατάξεις θέρμανσης χώρου με υγραέριο για εγκατάσταση σε οχήματα
και σκάφη
EN 624:2000/A2:2007

CEN

EN 625:1995
Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με καύση αερίου — Ειδικές απαιτήσεις για τη λει
τουργία θέρμανσης νερού οικιακής χρήσης, λεβήτων διπλής ενέργειας με ονομαστική
θερμική παροχή μέχρι και 70 kW

CEN

EN 656:1999
Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου Β με ονομαστική θερμική
ισχύ εισόδου από 70 kW έως 300 kW
EN 656:1999/A1:2006

CEN

EN 676:2003+A2:2008
Αυτόματοι καυστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας για αέρια καύσιμα
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

CEN

EN 677:1998
Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες συμπύκvω
σης με ovoμαστική θερμική ισxύ εισόδoυ όxι μεγαλύτερη από 70 kW

CEN

EN 732:1998
Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου — Ψυγεία απορρόφησης

CEN

EN 751-1:1996
Υλικά στεγανοποίησης για μεταλλικές κοχλιωτές συνδέσεις σε επαφή με αέρια 1ης,
2ης και 3ης οικογένειας και θερμού νερού — Μέρος 1: Αναερόβιες συνδετικές
ουσίες
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CEN

EN 751-2:1996
Υλικά στεγανοποίησης για μεταλλικές κοχλιωτές συνδέσεις σε επαφή με αέρια 1ης,
2ης και 3ης οικογένειας και θερμού νερού — Μέρος 2: Μη σκληρυνόμενες συν
δετικές ουσίες

CEN

EN 751-3:1996
Υλικά στεγανοποίησης για μεταλλικές κοχλιωτές συνδέσεις σε επαφή με αέρια 1ης,
2ης και 3ης οικογένειας και θερμού νερού — Μέρος 3: Μη τηκόμενες ταινίες PTFE
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Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

EN 751-3:1996/AC:1997
CEN

EN 777-1:2009
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλα
πλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια

EN 777-1:1999
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

CEN

EN 777-2:2009
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλα
πλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια

EN 777-2:1999
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

CEN

EN 777-3:2009
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλα
πλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια

EN 777-3:1999
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

CEN

EN 777-4:2009
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλα
πλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια

EN 777-4:1999
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(18.11.2009)

CEN

EN 778:2009
Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με
ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεμιστήρα
για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και καυσαερίων

EN 778:1998
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(6.5.2010)

CEN

EN 1020:2009
Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής,
με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωμα
τωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και καυσα
ερίων

EN 1020:1997
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.5.2010)

CEN

EN 1106:2010
Χειροκίνητες στρόφιγγες για συσκευές αερίου

EN 1106:2001
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της
δημοσίευσης

CEN

EN 1196:1998
Οικιακoί και μη oικιακoί λέβητες αερίoυ — Συμπληρωματικές απαιτήσεις για
αερoλέβητες συμπύκvωσης

CEN

EN 1266:2002
Μεμονωμένοι θερμαντήρες χώρου αερίου με συναγωγή, με ενσωματωμένο ανεμι
στήρα για την υποστήριξη της προσαγωγής του αέρα καύσης ή/και της απαγωγής
των καυσαερίων
Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(28.2.2006)

EN 1319:1998
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(30.6.2010)

EN 1266:2002/A1:2005

CEN

EN 1319:2009
Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με
καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα
70 kW

CEN

EN 1458-1:1999
Στεγνωτήρια τυμπάνου οικιακής χρήσης, με άμεση καύση αερίου, των τύπων B22D
και B23D, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 6 kW —
Μέρος 1: Ασφάλεια
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CEN

EN 1458-2:1999
Στεγνωτήρια τυμπάνου οικιακής χρήσης, με άμεση καύση αερίου, των τύπων B22D
και B23D, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 6 kW —
Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

CEN

EN 1596:1998
Πρoδιαγραφή απoκλειστικά για συσκευές υγραερίoυ — Κιvητoί και φoρητoί μη
oικιακoί αερoλέβητες βεβιασμέvης κυκλoφoρίας με άμεση καύση
EN 1596:1998/A1:2004

CEN

EN 1643:2000
Συστήματα ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων για αυτόματες βαλβίδες διακοπής σε
καυστήρες και συσκευές αερίου

CEN

EN 1854:2010
Διατάξεις επιτήρησης πίεσης για καυστήρες αερίου και συσκευές αερίου

CEN

EN 12067-1:1998
Διατάξεις ελέγχου της αναλογίας αερίου/αέρα για καυστήρες και συσκευές αερίου
— Μέρος 1: Πνευματικοί τύποι
EN 12067-1:1998/A1:2003

CEN

EN 12067-2:2004
Διατάξεις ελέγχου της αναλογίας αερίου/αέρα για καυστήρες και συσκευές αερίου
— Μέρος 2: Ηλεκτρονικοί τύποι

CEN

EN 12078:1998
Ρυθμιστές πίεσης μηδενικής βάσεως για καυστήρες και συσκευές αερίου

CEN

EN 12244-1:1998
Πλυντήρια με απ' ευθείας καύση αερίου με θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη
από 20 kW — Μέρος 1: Ασφάλεια

CEN

EN 12244-2:1998
Πλυντήρια με απ' ευθείας καύση αερίου μ θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από
20 kW — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

CEN

EN 12309-1:1999
Κλιματιστικές συσκευές ή/και αντλίες θερμότητας αερίου, με απορρόφηση και προσ
ρόφηση, με θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW — Μέρος 1: Ασφά
λεια

CEN

EN 12309-2:2000
Κλιματιστικές συσκευές ή/και αντλίες θερμότητας αερίου, με απορρόφηση και προσ
ρόφηση, με θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW — Μέρος 2: Ορθο
λογική χρήση ενέργειας

CEN

EN 12669:2000
Φυσητήρες θερμού αέρα με απ' ευθείας καύση αερίου για χρήση σε θερμοκήπια και
ως συμπληρωματική θέρμανση μη οικιακών χώρων

CEN

EN 12752-1:1999
Στεγνωτήρια τυμπάνου αερίου τύπου Β με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι
μεγαλύτερη από 20 kW — Μέρος 1: Ασφάλεια

CEN

EN 12752-2:1999
Στεγνωτήρια τυμπάνου αερίου τύπου Β με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι
μεγαλύτερη από 20 kW — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

22.12.2010

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(10.12.2004)

EN 1854:2006
Σημείωση 2.1

31.5.2012

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(23.12.2003)

22.12.2010
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Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του
αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

EN 12864:2001
Ρυθμιστές πίεσης σταθερής ρύθμισης, με μέγιστη πίεση εξόδου μικρότερη ή ίση των
200 mbar, με παροχή μικρότερη ή ίση από 4 kg/h και οι σχετικές διατάξεις
ασφαλείας για βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους
EN 12864:2001/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(28.2.2006)

EN 12864:2001/A3:2009

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(28.2.2010)

CEN

EN 13278:2003
Ανεξάρτητοι θερμαντήρες χώρου αερίου με ανοιχτή πρόσοψη θαλάμου καύσης

CEN

EN 13611:2007
Διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου για καυστήρες και συσκευές αερίου — Γενικές
απαιτήσεις

EN 13611:2000
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(31.5.2008)

CEN

EN 13785:2005+A1:2008
Ρυθμιστές πίεσης με παροχή έως και 100 kg/h και με μέγιστη ονομαστική πίεση
εξόδου έως και 4 bar, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το EN 12864, και οι
σχετικές διατάξεις ασφάλειας για βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους

EN 13785:2005
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(5.6.2009)

CEN

EN 13786:2004+A1:2008
Αυτόματοι μεταγωγείς με μέγιστη πίεση εξόδου έως και 4 bar, με παροχή έως και
100 Kg/h και οι σχετικές διατάξεις ασφάλειας, για βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά
τους

EN 13786:2004
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(5.6.2009)

CEN

EN 13836:2006
Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Λέβητες τύπου Β με ovoμαστική θερμική
ισxύ εισόδoυ μεγαλύτερη από 300 kW και μικρότερη ή ίση των 1 000 kW

CEN

EN 14438:2006
Ένθετες συσκευές αερίου για την θέρμανση περισσοτέρων του ενός δωματίου

CEN

EN 14543:2005+A1:2007
Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου — Θερμαντήρες αιθρίων —
Θερμαντήρες αιθρίων με υγραέριο, μη συνδεδεμένοι με καπνοδόχο, για χρήση σε
υπαίθριους και αεριζόμενους χώρους

EN 14543:2005
Σημείωση 2.1

Ημερομηνία λήξης
(24.5.2008)

CEN

EN 14829:2007
Ανεξάρτητες θερμαντήρες χώρου αερίου χωρίς καπνοδόχο ονομαστικής θερμικής
ισχύος μέχρι 6 kW

CEN

EN 15033:2006
Θερμαντήρες κλειστού κυκλώματος για την παροχή καθαρού,ζεστού νερού με χρήση
καυσίμου LPG για οχήματα και σκάφη
EN 15033:2006/AC:2008

(1)

EOT: Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης — CEN:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).
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Σημείωση 1:

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία από
συρσης («dow»), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφι
στάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρό
τυπο. Την δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρ
φωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.
Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την
δεδομένη ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης
με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.
Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την
δεδομένη ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρ
φωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, για τα προϊόντα εκείνα τα οποία υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της
οδηγίας για προϊόντα, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν μέρει)
αντικατα-σταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου
προτύπου, παραμένει αμετάβλητη.
Σημείωση 3:

Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγού
μενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν
πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες
τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη
ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνά
πτεται ως παράρτημα στην οδηγία του Συμβουλίου 98/34/CE όπως τροποποιήθηκε από 98/48/CE.
— Τα εναρμονισμένα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN
και η CENELEC τα δημοσιεύουν επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονι
σμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των
τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.
— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν σημαίνει ότι τα
πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.
— Περισσότερες πληροφορίες σε
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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