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Předmluva
Tento dokument (EN 1125:2008) byl připraven technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, stavební
kování a doplňky“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 1125:1997.

Je třeba poukázat na možnost, že některé texty tohoto dokumentu se mohou týkat patentového
práva. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Revize této evropská normy obsahuje objasnění definic, bezpečnostních požadavků a zkušebních
postupů především pro panikové dveřní uzávěry určené pro používání na dvoukřídlových dveřních
sestavách, aby byla umožněna lepší opakovatelnost zkušebních metod.

Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků, rozsah mezí hmotnosti a
rozměrů dveří a také rozsah oblasti aplikací k pokrytí výrobků již dostupných na trhu, které nebyly
zahrnuty v evropské normě z roku 1997.

K přípravě této evropské normy plně přispěla The European Federation of Associations of Lock and
Builders Hardware Manufactures (Evropská asociace výrobců zámků a stavebního kování) (ARGE).

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem, které se zabývají stavebními výrobky. Je
jednou z řady norem na dveřní uzávěry a dveřní systémy vyvíjených technickou komisí CEN/TC 33.

Kterýkoliv odkaz na článek, je odkaz na technický článek a ne na článek podle ustanovení 3(2)
směrnice pro stavební výrobky (89/106/EEC).

Ověřování nebo provedení zkoušek mechanickou zkušební laboratoří a protipožární zkušební
laboratoří jsou uvedeny v tabulce 1, která sumarizuje charakteristiky provedení a kritéria shody.



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Zkušenosti vztahující se k úniku z budov, nebezpečí požáru a/nebo kouře a všeobecné bezpečnosti
ukazují, že je žádoucí, aby dveře ve veřejných prostorech, veřejných budovách, prostorech veřejné
zábavy, obchodech apod. nebo těch, které musí být ovládány v panikových situacích, byly vybaveny
panikovými dveřními uzávěry ovládanými horizontálním madlem podle běžných specifikací evropské
normy.

Hlavním účelem požadavků na provedení obsažených v této evropské normě je bezpečný a úspěšný
únik dveřním otvorem pomocí jednoduchého ovládání rukou nebo tlakem těla k uvolnění panikového
dveřního uzávěru, s minimálním úsilím a bez předchozí znalosti panikového dveřního uzávěru.

V této normě je dána přednost zvládání paniky před nátlakem a odolností proti otevření dveří z
izolace, utěsnění proti počasí, vícenásobných závor apod. Přednost je dána důležitosti snadného
otevření mladistvými, staršími a nemohoucími.

V panikové situaci bude individuální skupina osob reagovat rozdílně. Když dvě nebo více osob
spěchají k zamčeným únikovým dveřím, pravděpodobně ve tmě a/nebo kouři, je možné, že první, kdo
pronikne ke dveřím, nebude správně ovládat panikový dveřní uzávěr, ale může tlačit na povrch dveří
(dveře pod tlakem), zatímco ostatní osoby budou zkoušet ovládat horizontální madlo rukou nebo
tlakem těla. Viz obrázek 1.

Zatímco bude přiměřená vnější bezpečnost poskytnuta panikovými dveřními uzávěry zahrnutými v
této normě k zabránění možnému zneužití zařízení (řetězy, závorou apod.), hlavním cílem je vždy
umožnit otevření dveří rukou nebo tlakem těla podél jejich vnitřní plochy panikovým dveřním
uzávěrem a nepožadovat použití klíče nebo jiného předmětu.

Zkoušky provedení začleněné do této evropské normy jsou považovány za opakovatelné a jako
takové budou poskytovat shodu a objektivní posouzení provedení těchto panikových dveřních
uzávěrů.

Kde jsou požadovány nouzové dveřní uzávěry pro situace, ve kterých jsou osoby obeznámeny s
používáním dveřního kování v jejich okolí, kde je požadováno otevírání zevnitř a kde nejsou
předvídatelné panikové situace, měl by být poskytnut odkaz na EN 179, zahrnující nouzové dveřní
uzávěry. Viz definice 3.19.

Kde je požadována dodatečná bezpečnost pro únikové dveře, měl by být poskytnut odkaz na prEN
13633, zahrnující elektricky řízené panikové únikové systémy, nebo prEN 13637 zahrnující elektricky
řízené únikové systémy pro používání na únikových cestách. Viz bibliografie.

V důsledku širokého sortimentu panikových dveřních uzávěrů, je uživatel upozorněn přiřazovat



předmět a podrobný obsah této evropské normy rozsahu, ale tato revidovaná evropská norma nyní
řeší informace a všeobecné pokyny:

·       panikové dveřní uzávěry konstruované pro používání v panikových situacích;
·       panikové dveřní uzávěry pro používání pouze na závěsných a otočných dveřních křídlech;
·        rozsah  panikových  dveřních  uzávěrů  včetně  těch  pro  používání  na  dvoukřídlových  dveřních

sestavách (viz 7.10);
·       dva specifické typy ovládání horizontálním madlem: panikové dveřní uzávěry s ovládáním

„tlačným madlem“,  typ A (viz  3.17 a obrázek 2)  a  panikové dveřní  uzávěry s  ovládáním
„dotykovým madlem“, typ B (viz 3.19 a obrázek 3);

·       dvě kategorie průmětu panikových dveřních uzávěrů k maximalizaci šířky únikových cest a
minimalizaci jejich průmětu v dveřní ploše, kde jsou jedno nebo obě tato kritéria důležitá (viz
4.1.11);

·       dvě specifické konstrukce panikového dveřního uzávěru: konstrukce pouze pro používání na
jednokřídlových  dveřích  a  speciální  konstrukce  pro  používání  na  jednokřídlových  a/nebo
dvoukřídlových dveřních sestavách.

Tato evropská norma nezahrnuje následující:

·       žádný zvláštní návrh panikových dveřních uzávěrů a specifikuje pouze takové rozměry, které
jsou požadovány z bezpečnostních důvodů;

·       speciální panikové dveřní uzávěry určené pro používání těžkými invalidy (s velkým rozsahem
postižení;  takové  panikové  dveřní  uzávěry  a  jejich  provedení  by  měly  být  odsouhlaseny  mezi
objednatelem a výrobcem);

·       nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou (viz EN 179) nebo
elektricky řízené panikové únikové systémy nebo elektricky řízené únikové systémy (viz prEN
13633 a prEN 13637).
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Obrázek 1 - Paniková situace
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1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení panikových dveřních
uzávěrů mechanicky ovládaných buď horizontálním tlačným madlem nebo horizontálním dotykovým
madlem, speciálně konstruovaným pro používání v panikové situaci na únikových cestách.

Vhodnost panikového dveřního uzávěru pro požívání v protipožárních/protikouřových dveřních
sestavách je určena zkouškami požárního provedení prováděných navíc ke zkouškám provedení
požadovaným v této evropské normě. Příloha B uvádí další požadavky pro tyto výrobky.

Tato evropská norma pokrývá panikové dveřní uzávěry, které jsou buď vyrobeny a umístěny
výrobcem na trhu jako celek, nebo vyrobeny více než jedním výrobcem a následně umístěny na trhu
jako souprava prodávaná jednotlivě.

-- Vynechaný text --


