
PRILOGA 2  

TABELE ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI  

1. Reference na kategorije modulov v tabelah so naslednje:   

I   =   modul A   

II   =   moduli A2, D1, E1   

III   =   moduli B (tip načrtovanja) + D, B (tip načrtovanja) + F, B (tip proizvodnje) + E, B (tip 

proizvodnje) + C2, H  

IV   =   moduli B (tip proizvodnje) + D, B (tip proizvodnje) + F, G, H1   

  

2. Varnostne armature, opredeljene v 4. točki 2. člena in navedene v 4. točki prvega odstavka 4.  

člena, so uvrščene v kategorijo IV. Izjemoma so lahko varnostne armature, izdelane za posebno  

opremo, uvrščene v isto kategorijo kot oprema, ki jo varujejo.  

  

3. Tlačne armature, opredeljene v 5. točki 2. člena in navedene v 4. točki prvega odstavka 4.   

  člena, so uvrščene na podlagi:  

— svojega najvišjega dovoljenega tlaka PS,   

— svoje prostornine V ali imenske mere DN, kakor je ustrezno,   

— skupine fluidov, za katere so namenjene.   

  

Pri ugotavljanju kategorije za ugotavljanje skladnosti mora biti uporabljena ustrezna tabela za 

posode ali cevi.   

  

Kadar prostornina in imenska mera iz druge alineje 3. točke Priloge 2 veljata za ustrezni, se tlačna 

armatura uvrsti v najvišjo kategorijo.   

  

4. Ločilne črte v tabelah za ugotavljanje skladnosti v nadaljevanju označujejo zgornje meje  vsake 

kategorije.  

 

 

 



  

tabela  1 (posode, navedene v prvi alineji 1.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se posode, namenjene hranjenju nestabilnih plinov, uvrščene v kategoriji I ali II glede 

na tabelo 1, uvrstijo v kategorijo III.  

 

   
tabela 2 (posode, navedene v drugi alineji 1.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se prenosni gasilni aparati in posode dihalnih aparatov uvrstijo najmanj v kategorijo III.   

  



  

tabela  3 (posode, navedene v prvi alineji 1.b) točke prvega odstavka 4. člena)  

  

  

  

tabela  4 (posode, navedene v drugi alineji 1.b) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se na sklopih, ki so namenjeni pridobivanju tople vode in so navedeni v tretjem 

odstavku 4. člena, opravi bodisi EU-pregled tipa (modul B - tip načrtovanja) glede skladnosti 

z bistvenimi zahtevami, navedenimi v Prilogi 1, točke 2.10, 2.11, 3.4, 5(a) in 5(d), bodisi 

popoln postopek zagotavljanja kakovosti (modul H).   

  



  

tabela  5 (tlačna oprema, navedena v 2. točki prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se pri tlačni kuhalni posodi opravi postopek ugotavljanja skladnosti načrta, ki je 

enakovreden vsaj enemu od modulov kategorije III.   

  

  

tabela 6 (cevovodi, navedeni v prvi alineji 3.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma so cevovodi, ki so namenjeni prenosu nestabilnih plinov in uvrščeni v kategoriji I ali II na 

podlagi tabele 6, uvrstijo v kategorijo III.  

  



  

tabela 7 (cevovodi, navedeni v drugi alineji 3.a) točke prvega odstavka 4. člena)  

Izjemoma se vsi cevovodi, v katerih so fluidi s temperaturo nad 350 °C in so uvrščeni v kategorijo 

II na podlagi tabele 7, uvrstijo v kategorijo III.   

  

  

tabela 8 (cevovodi, navedeni v prvi alineji 3.b) točke prvega odstavka 4. člena)  

  

  



  

tabela 9 (cevovodi, navedeni v drugi alineji 3.b) točke prvega odstavka 4. člena).  


