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Předmluva

Tento dokument (EN 1303:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky,
stavební kování a lehké obvodové pláště “, která má sekretariát v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tato norma nahrazuje EN 1303:1998.

Na návrhu této evropské normy spolupracovala federace asociací výrobců zámků ARGE.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucembursko, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska,
©výcarska.
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Úvod

Cílem zkušebních metod popsaných v tomto dokumentu je potlačit na minimum vliv lidského činitele
na výsledky zkoušek a tak zlepšit jejich reprodukovatelnost.

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro cylindrické vložky těch zámků, které se obvykle používají v budovách. Tyto
zámky musí být přizpůsobeny pro použití cylindrických vložek.

Tento dokument obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti cylindrických vložek a jejich originálních
klíčů včetně dalších požadavků na pevnost, bezpečnost proti vloupání, životnost a odolnost proti korozi.
Stanovuje jednu kategorii použití, tři kategorie pro životnost, dvě kategorie pro požární odolnost a
odolnost proti korozi, šest tříd bezpečnosti související s klíčem podle konstrukčních požadavků a tři
třídy bezpečnosti pro provedení zkoušek, které simulují mechanické napadení.

Tento dokument zahrnuje zkoušky na uspokojivou funkční schopnost při teplotách od -20 °C do +80
°C. Specifikuje zkušební metody používané pro cylindrické vložky a jejich ochranná opatření doporučená
výrobcem.

Odolnost proti korozi je stanovena odkazem na požadavky EN 1670 o ochraně zámků a stavebního
kování proti korozi, viz příloha B.



Způsobilost cylindrické vložky pro použití do protipožárních a protikouřových dveřních sestav je
určena zkouškou požární odolnosti, která je dodatečně požadována ke zkoušce funkčních vlastností
podle této normy. Protože vhodnost pro použití pro ochranné protipožární dveře se v každé situaci
nevyžaduje, je ponecháno na volbě výrobce, zda uvede, že cylindrické vložky musí těmto dodatečným
požadavkům vyhovovat či nikoli. Pokud je toto deklarováno, musí cylindrické vložky vyhovovat
ustanovením uvedeným v EN 1634-1, nebo prEN 1634-2, viz příloha A.

Stanovení požární odolnosti třídy 1 pro dveře není předmětem tohoto dokumentu.

Příležitostně mohou být požadovány některé dodatečné funkce v provedení některých cylindrických
vložek. Odběratelé by se měli přesvědčit, že dané výrobky jsou vhodné pro jejich předpokládané
použití.

-- Vynechaný text --


