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Předmluva
Tento dokument (EN 12320:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 Dveře, okna, uzávěry,
stavební kování a doplňky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 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 dubna 2013.
Upozorňuje se na skutečnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikování jakéhokoli nebo
všech patentových práv.
Tato evropská norma nahrazuje EN 12320:2001.
Následuje seznam technických změn proti předcházejícímu vydání:
●
●
●
●
●

omezení manuálního napadení;
odolnost proti korozi;
tabulka 2 – Bezpečnostní požadavky;
odolnost proti napadení vytržením válce/cylindrické vložky;
příloha A Vzorkování a řazení.

Zkušební metody jsou detailně popsány tak, aby byla zajištěna opakovatelnost v jakékoli zkušební
organizaci v rámci Evropy, a kriteria přijetí jsou definována objektivně, aby byla zajištěna jednotnost
ohodnocení.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,

Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje provedení a další požadavky na pevnost, bezpečnost, životnost,
provedení a odolnost proti korozi visacích zámků. Stanoví jednu kategorii použití, dvě kategorie
životnosti, šest kategorií odolnosti proti korozi a šest tříd bezpečnosti založených na provedení
zkoušek simulujících napadeni.
V této evropské normě je zahrnuto omezené zkoušení manuálního napadení, protože zkoušení pomocí
přípravků není reprodukovatelné pro všechny znalosti manuálních napadení.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

