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OEN (1)

Data de aplicabilidade
da norma europeia
harmonizada, nos
termos da alínea a) do
o
n. 2 do artigo 4.o da
Directiva 89/106/CEE

Data final do
período de
coexistência (2)

Referência

Título da norma

CEN

EN 12094-1:2003

Sistemas de combate a incêndio — Órgãos
constituintes das instalações de CO2 —
Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio
aplicáveis aos dispositivos de comando automáticos e aos retardadores electrónicos

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Sistemas fixos de combate a incêndio —
Elementos constituintes para sistemas de extinção por gás — Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio para dispositivos para controlo automático não eléctrico e de retardo

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Sistemas fixos de combate a incêndio —
Elementos constituintes para sistemas de extinção por gás — Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio para dispositivos de paragem e de disparo manual

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-9:2003

Sistemas fixos de combate a incêndio —
Elementos constituintes para sistemas de extinção por gás — Parte 9: Requisitos e métodos de ensaio para detectores de incêndio
especiais

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Sistemas fixos de combate a incêndio —
Elementos constituintes para sistemas de extinção por gás — Parte 10: Requisitos e
métodos de ensaio para manómetros e pressostatos

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Sistemas fixos de combate a incêndio —
Elementos constituintes para sistemas de extinção por gás — Parte 11: Requisitos e
métodos de ensaio para dispositivos de pesagem mecânica

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Sistemas fixos de combate a incêndio —
Elementos constituintes para sistemas de extinção por gás — Parte 12: Requisitos e
métodos de ensaio para dispositivos de
alarme pneumático

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12101-2:2003

Sistemas de controlo de fumos e de calor —
Parte 2: Especificação para fumo natural e
ventiladores para extracção de calor

1.4.2004

1.9.2005

CEN

EN 12101-3:2003

Sistemas para controlo de fumos e de calor
— Parte 3: Especificações para os ventiladores extractores de fumos e de calor

1.4.2004

1.4.2005

CEN

EN 12446:2003

Chaminés — Componentes — Paredes exteriores em elementos de betão

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 13160-1:2003

Sistemas de detecção de fugas — Parte 1:
Princípios gerais

1.3.2004

1.3.2005
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Título da norma

CEN

EN 13241-1:2003

Portões industriais e de garagem – Norma
de produto — Parte 1: Produtos sem características corta-fogo ou pára-chamas

1.5.2004

1.5.2005

CEN

EN 13310:2003

Lava-louças – Requisitos funcionais e métodos de ensaio

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 1340:2003

Lava-louças — Requisitos funcionais e métodos de ensaio

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 14037-1/2003

Painéis radiantes para montagem em tectos
alimentados a água a temperatura inferior a
120 °C — Parte 1: Especificações técnicas e
requisitos

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 1423:1997/A1:
2003

Materiais para marcação rodoviária — Produtos de adição — Microesferas de vidro,
agregados antiderrapantes e mistura destes
dois componentes

1.5.2004

1.5.2005

CEN

EN 1856-1:2003

Chaminés — Requisitos para chaminés metálicas — Parte 1: Componentes do sistema
das chaminés

1.4.2004

1.4.2005

CEN

EN 1857:2003

Chaminés — Componentes — Condutas interiores em betão

1.5.2004

1.5.2005

CEN

EN 1858:2003

Chaminés – Componentes — Condutas em
betão de chaminés de parede simples

1.5.2004

1.5.2005

CEN

EN 523:2003

Baínhas de aço para armaduras de préesforço — Terminologia, requisitos e controlo
da qualidade

1.6.2004

1.6.2005

(1) Organismo Europeu de Normalização:
— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be).
— Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.org).
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis Cedex; tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).
(2) A data final do período de coexistência coincide com a data de retirada de especificações técnicas nacionais incompatíveis, após a qual
a presunção de conformidade deve basear-se nas especificações europeias harmonizadas (Normas harmonizadas ou Aprovações
Técnicas Europeias).
As traduções dos títulos supracitados foram cedidas pelo CEN e constituem as versões linguísticas «oficiais» adoptadas pelos Institutos
Nacionais de Normalização.

NOTA:

Quaisquer informações relativas à disponibilidade das normas podem ser obtidas junto quer dos organismos europeus de normalização, quer dos institutos nacionais de normalização. Quaisquer informações
relativas à disponibilidade das directrizes ATE podem ser obtidas junto quer da EOTA quer dos seus
membros.
A publicação das referências no Jornal Oficial da União Europeia não implica que as especificações técnicas
harmonizadas estejam disponíveis em todas as línguas comunitárias.
Outras especificações técnicas harmonizadas relacionadas com a Directiva «Produtos de Construção» foram
publicadas em edições anteriores do Jornal Oficial da União Europeia. Uma lista completa e actualizada
encontra-se na Internet, no servidor Europa, em:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/home/index.cfm

