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Předmluva

Tato evropská norma (EN 12101-1:2005) byla vypracována technickou komisi CEN/TC 191 „Stabilní
hasicí zařízení”, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2006 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 2008.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 89/106/EHS.

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

Tato evropská norma je jednou z částí evropské normy EN 12101, která má obecný název „Zařízení
pro usměrňování pohybu kouře a tepla“ a tvoří ji následující samostatné části:

Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

Část 4: Odtahové zařízení pro odvod kouře a tepla - Sestavy

Část 5: Navrhování a výpočet zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním (vydáno jako CR 12101-5)

Část 6: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře pracující na základě rozdílu tlaků - Sestavy

Část 7: Technické podmínky pro potrubí pro odvod kouře

Část 8: Technické podmínky pro kouřové klapky

Část 9: Technické podmínky pro ovládací panely

Část 10: Technické podmínky pro dodávky energie

EN 12101 je součástí řady evropských norem, které zahrnují:

a)    plynová hasicí zařízení (EN 12094 a EN ISO 14520);



b)    sprinklerová zařízení (EN 12259);

c)    prášková zařízení (EN 12416);

d)    systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);

e)    pěnová zařízení (EN 13565);

f)      hadicové systémy (EN 671);

g)    vodní sprejová zařízení.

Přílohy A až D jsou normativní.

Příloha E je informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

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, Lotyšska, Lucemburska, Litvy, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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0 Úvod

0.1 Všeobecně

Větrací zařízení pro odvod kouře a tepla (SHEVS) odstraňuje kouř a teplo a vytváří nad podlahou
vrstvu bez kouře, čímž zlepšuje podmínky pro bezpečný únik a/nebo záchranu osob i zvířat, zvyšuje
ochranu majetku a umožňuje hašení požáru již v jeho počátečním stádiu.

Používání větracích zařízení pro odvod kouře a tepla, vytvářejících pod vznášející se vrstvou kouře prostor
bez kouře, se velmi rozšířilo. Obecně je uznáván jejich význam při evakuaci osob ze stavebních objektů a
při snižování požárních a finančních škod tím, že zabraňují hromadění kouře, usnadňují hašení, snižují
střešní teploty a zpomalují příčné šíření požáru. Aby však mohly být tyto výhody dosaženy, musí tato
zařízení po celou dobu technického života instalace plně a spolehlivě pracovat vždy, kdy je to potřeba.
Zařízení pro odvod kouře a tepla je bezpečnostním prostředkem, určeným pro plnění kladné úlohy v
případě požáru.

Komponenty zařízení pro odvod kouře a tepla se instalují jako součást patřičně navrženého systému.

Větrací zařízení pro odvod kouře a tepla pomáhá:

–      udržovat únikové a přístupové cesty bez kouře;

–      vytvářením vrstvy bez kouře usnadňovat hašení požáru;

–      oddálit a/nebo zabránit celkovému vzplanutí a tím plnému rozvoji požáru;



–      chránit zařízení a vybavení a jeho obsah;

–      snižovat při požáru tepelný účinek na konstrukční prvky;

–      snižovat škody způsobené zplodinami tepelného rozpadu a horkými plyny.

Pro účely této evropské normy se za kouřovou zábranu pokládá jakákoliv překážka pohybu zplodin
hoření.

Kouřové zábrany usměrňují při požáru pohyb zplodin hoření ve stavebních objektech. Pokud jsou v
zařízení pro odvod kouře a tepla použity kouřové zábrany, stávají se jeho rozhodujícím prvkem.
Jestliže nejsou kouřové zábrany při požáru ve své funkční poloze, nebude zařízení pracovat tak, jak bylo
navrženo. Avšak i v případě nefunkčnosti jiných prvků větracího zařízení pro odvod kouře a tepla
zajistí kouřové zábrany ve své funkční poloze základní ohraničení a směrování kouře.

Tato evropská norma se vztahuje na kouřové zábrany použité v zařízeních pro odvod kouře a tepla, která
obsahují další prostředky, např. odtahové větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (EN 12101-2)
a ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (EN 12101-3). Kouřové zábrany pracují ve stanoveném
rozmezí času/teploty.

0.2 Funkce kouřových zábran

Funkcí kouřových zábran je usměrňovat pohyb zplodin požáru ve stavebních objektech vytvořením
překážky. Funkce pohyblivých nebo manuálně aktivovaných kouřových zábran je stejná jako
nepohyblivých kouřových zábran, ale mají také schopnost být zataženy a zakryty, pokud nejsou v
provozu.

Typickými funkcemi kouřových zábran je:

–      vytvoření zásobníku kouře zadržením kouře a omezením jeho pohybu;

–      vedení kouře předem určeným směrem;

–      zabránění nebo zpomalení vniknutí kouře do jiného prostoru nebo dutiny.

0.3 Použití kouřových zábran

Primární použití kouřových zábran je uvedeno níže. Jak se však jejich používání stále rozšiřuje, je nutné aby
se možnosti jejich použití rovněž rozšířily. Je nutno zdůraznit, že v rámci platnosti této normy mohou
kouřové zábrany zadržovat kouř a plyny s teplotou vyšší než 600 °C, ale že nejsou určeny pro plnění stejné
funkce jako požární uzávěry, kouřotěsné dveře, u nichž se prokazuje shoda (nebo jsou zkoušeny) podle EN
1634-1 a -3, pokud nesplňují doplňkové teplotní požadavky uvedené v tabulce 2. Typické použití kouřových
zábran je následující:

–      ohraničení zásobníků kouře;

–      směrovací zástěny;

–      okrajové zástěny;

–      těsnicí zástěny;

Strana 8



 

–      uzavření chodeb;

–      uzavření obchodních jednotek;

–      uzavření pohyblivých schodiš»;

–      uzavření schodištních šachet;

–      uzavření výtahových šachet.

0.4 Druhy kouřových zábran

Pro vytvoření nepohyblivých kouřových zábran je možno použít prvky stavebních konstrukcí, které
mohou být doplněny kouřovými zábranami podle této normy.

Tato evropská norma platí pro následující druhy kouřových zábran:

–      nepohyblivé kouřové zábrany: (SSB),

–      pohyblivé kouřové zábrany: (ASB).

Pro vytvoření kouřových zábran je možno použít širokou řadu různých materiálů. Mezi typické
materiály používané pro nepohyblivé kouřové zábrany patří textilní látky, sklo, kovy, požárně odolné
desky, skelné vlákno, minerální vlna nebo jakýkoliv nepropustný materiál schopný odolávat kouři při
teplotách požadovaných návrhem.

Typickými příklady pohyblivých kouřových zábran jsou roletové, skládací, shrnovací, závěsové nebo
posuvné, s použitím stejných materiálů jako u nepohyblivých kouřových zábran.

Nepohyblivé a pohyblivé kouřové zábrany jsou podle druhu a provedení kategorizovány v kapitole 4.

Kromě toho se předpokládá, že pohyblivá zábrana obsahuje všechna ovládací zařízení atd.
Neobsahuje však externí ovládání, například požární signalizaci nebo spínač průtoku sprinklerů.
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1 Předmět normy

Tato část EN 12101 stanoví požadavky na provedení, třídění a zkušební metody pro kouřové zábrany,
zahrnující vlastní zábranu s přidruženým aktivačním nebo pohonným zařízením nebo bez něj, určenou
pro použití v zařízeních pro odvod kouře a tepla. Týká se pouze zábran instalovaných v budovách, tzn.
že neplatí pro zábrany tvořené z částí stavební konstrukce. Tato norma stanoví zkušební metody a
způsoby hodnocení shody pro systémy kouřových zábran.

-- Vynechaný text --


