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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je tvorba mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem



přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

ISO 6183 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 21 Zařízení pro požární ochranu a pro hašení
požárů, subkomise SC 8 Plynná hasiva a hasicí zařízení na plyn.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 6183:1990), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Tato mezinárodní norma je určena pro použití těmi, kteří se zabývají nakupováním, navrhováním,
instalováním, zkoušením, kontrolou, schvalováním, provozováním a udržováním hasicích zařízení na
oxid uhličitý (CO2).

Tato mezinárodní norma platí pouze pro stabilní hasicí zařízení na oxid uhličitý v budovách a v jiných
pozemních stavbách. I když by všeobecné zásady mohly být rovněž aplikovány pro jiné účely (např.
námořní použití), budou muset být pro tato jiná použití s jistotou zohledněny doplňující aspekty,
a tudíž použití požadavků uvedených v této mezinárodní normě nebude pravděpodobně v plném
rozsahu vyhovující. Všeobecné informace o oxidu uhličitém jako o hasivu, jsou uvedeny v příloze D.
Může se jednat o užitečné informace pro ty, kteří nejsou příliš obeznámeni s charakteristikami tohoto
hasiva.

Při zpracování ISO 6183 se předpokládalo, že prováděním jejích ustanovení budou pověřeny osoby,
které jsou odpovídajícím způsobem kvalifikovány a mají zkušenosti se specifikováním, navrhováním,
instalací, zkoušením, schvalováním, kontrolou, provozováním a údržbou systémů a zařízení, pro něž
byl tento návod připraven a od nichž se může očekávat, že budou zajišťovat povinnou péči týkající se
předcházení zbytečnému vypouštění oxidu uhličitého. V tomto vydání jsou zahrnuty nové požadavky
na minimalizování potřeby vypouštět oxid uhličitý během postupů zkoušení a uvádění do činnosti.
Tyto požadavky souvisejí se začleněním zkoušení celistvosti prostoru.

Po mnoho let je oxid uhličitý považován za efektivní hasivo pro hašení požárů hořlavých kapalin, jakož
i požárů při výskytu nebezpečí třídy A a zařízení pod napětím. Nicméně se nesmí při plánování
komplexních schémat zapomenout na to, že by se mohla vyskytovat i nebezpečí, pro něž není toto
hasivo vhodné, nebo že za určitých okolností nebo v určitých situacích mohou při jeho použití nastat
nebezpečí, která vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření.

Použití oxidu uhličitého pro úplná zaplavení prostorů obývaných osobami se již nedoporučuje.
V ISO 14520 jsou uvedeny požadavky na jiná hasiva, která se mohou v těchto prostorech použít
vhodněji.

Je důležité, aby se požární ochrana budovy nebo výrobního objektu zvažovala jako celek. Zařízení na
oxid uhličitý tvoří pouze část, byť i důležitou část, dostupných zařízení. Nelze předpokládat, že se
jejich použitím odstraní nutnost zvažovat doplňující opatření, např. zajištění přenosných hasicích
přístrojů nebo jiných pojízdných zařízení pro první zásah nebo užití v případě nouze, nebo nutnost
zabývat se zvláštními nebezpečími.

Informace týkající se těchto záležitostí lze získat od příslušného výrobce oxidu uhličitého nebo
hasicího zařízení. O informace lze rovněž požádat příslušný hasičský záchranný sbor, úřady
bezpečnosti práce a pojišťovací společnosti. Kromě toho budou muset být podle potřeby učiněny



odkazy na jiné národní normy a zákonné předpisy příslušné země.

Je nezbytné, aby hasicí zařízení byla pečlivě udržována a byla tak podle potřeby připravena
k okamžitému použití. Pravidelná údržba je často opomíjena nebo jí vlastník zařízení nevěnuje
dostatečnou pozornost. Její opomíjení však ohrožuje životy uživatelů objektů a vyvolává riziko
ochromujících finančních ztrát. Význam údržby nelze dost dobře zdůraznit. Kontrola – přednostně třetí
stranou – má zahrnovat hodnocení, jehož závěrem je, že hasicí zařízení i nadále poskytuje z hlediska
daného rizika dostatečnou ochranu (chráněné prostory, jakož i stav techniky, se mohou časem měnit).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení týkající se navrhování, instalace,
zkoušení, údržby a bezpečnosti stabilních hasicích zařízení na oxid uhličitý v budovách, výrobních
objektech nebo jiných stavbách. Norma neplatí pro hasicí zařízení na lodích, v letadlech, automobilech
ani pro pojízdná hasicí zařízení nebo pro podzemní hasicí zařízení v odvětví hornictví; neplatí ani pro
inertizační zařízení oxidem uhličitým.

Návrh zařízení v případech, kdy neuzavíratelný otvor (otvory) překračuje stanovenou plochu a kdy
otvor (otvory) mohou být vystaveny účinkům větru, není specifikován, ačkoli je uveden obecný návod
na postup, který se v takových případech použije (viz 7.4.3.2).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


