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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15882-2:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost
budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 udělit 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 října 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

EN 15882 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací sestává
z následujících částí:

–    Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí;

–    Část 2: Požární klapky;

–    Část 3: Těsnění prostupů;

–    Část 4: Těsnění spár.

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.



Úvod
Je vhodné uvést, že požárně odolné klapky jsou speciální výrobky, které jsou vystaveny jiným
podmínkám než ostatní stavební prvky. Zejména jsou vystaveny značně rozdílným tlakovým podmínkám.
Dále celistvost je hodnocena pomocí měření netěsnosti. Následně tato evropská norma smí použít jiný
přístup, než jiné normy o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek, s větším důrazem na zkoušení.



1 Předmět normy
Tato evropská norma poskytuje návod a pravidla oznámeným subjektům (pro požární klapky), aby
jim umožnil vydat/ověřit protokol o rozšířené aplikaci pro požární klapky. Tato norma určuje
parametry, které ovlivňují požární odolnost klapek. Také určuje faktory, které je nutno zvážit při
rozhodování, zda lze nebo o kolik lze parametr rozšířit při uvažování nad požární odolností
nezkoušených změn nebo změn, které nelze odzkoušet v dané konstrukci.

Tato evropská norma vysvětluje postupy, díky kterým lze dojít k rozhodnutí o vlivu specifických
parametrů / konstrukčních detailů týkajících se příslušných kritérií (E, I, S).

Tato evropská norma nepokrývá požární klapky pro odvod kouře.

Tato evropská norma platí pouze pro oblast rozšířené aplikace založené na zkouškách úspěšně
provedených podle EN 1366-2. Pouze protokoly o zkoušce, které mají celkovou zkušební dobu, po
kterou byly splněny kritéria, která přesahuje požadovanou klasifikační dobu o 10 % nebo 12 min,
rozhodující je nižší hodnota, mohou být vzaty v úvahu. Každá klasifikace (E, I, S) se uvažuje
samostatně – klasifikace E (dosaženo 134 min) smí být rozšířena, ale klasifikace EI (dosaženo
61 min) nesmí být rozšířena pro klasifikaci EI60.

Kromě toho netěsnost stanovená během takových zkoušek musí být alespoň 10 % pod mezí
netěsnosti pro klasifikaci E nebo E-S, v závislosti na dosažené klasifikaci podle EN 13501-3 před tím,
než mohou být použity pravidla rozšířené oblasti aplikace (EXAP). Hodnota o 10 % pod mezí
netěsnosti je splněna pro prodlouženou dobu nad klasifikační dobou.

Použitím této evropské normy má být možné určit, které specifikace mají být zkoušeny k zajištění
maximální oblasti použití. Některé informace o programech zkoušek slouží jako návod.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


