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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1366-10+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární
bezpečnost budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 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 2017.

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

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2017-02-06.

Tento dokument nahrazuje EN 1366-10:2011.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

EN 1366 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací sestává z těchto samostatných částí:

–    Část 1: Vzduchotechnická potrubí;

–    Část 2: Požární klapky;

–    Část 3: Těsnění prostupů;

–    Část 4: Těsnění spár;

–    Část 5: Instalační kanály a šachty;

–    Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy;

–    Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry;

–    Část 8: Potrubí pro odvod kouře;

–    Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku;

–    Část 10: Klapky pro odvod kouře;

–    Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru;

–    !Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí";

–    Část 13: 1-, 2-, 3-stranné potrubí (připravuje se).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou národní normalizační orgány následujících zemí
zavázány k zavedení této evropské normy: 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Při uvažování odvodu kouře a tepla je zřejmé, že musí být zajištěna volná trasa mezi prostorem, kde
teplo a kouř vzniká (požár), a prostorem vně budovy.

Pro vytvoření této trasy musí existovat potrubí a tato trasa odvodu kouře se nesmí porušit. Znamená
to, že klapky pro odvod kouře musí být otevřené v místě požáru a v trase a musí zůstat otevřené.
Klapky pro odvod kouře v odbočkách nebo na povrchu potrubí na trase musí být zavřeny a musí
zůstat zavřeny. Pokud potrubí prochází hranicemi úseku, stává se součástí požárního úseku, ve
kterém požár vznikl.

Účelem této evropské normy je stanovit zkušební metody pro hodnocení schopností klapek pro odvod
kouře k

1)  použití pro jeden požární úsek a/nebo pro více požárních úseků s požární odolností;

2)  použití pro zařízení s automatickým nebo ručním spouštěním;

3)  změně při zvýšené teplotě své polohy ze zavřené na otevřenou a naopak;

4)  zachování stanovenou průřezovou plochu při zvýšené teplotě po otevření;

5)  zachování dostatečné těsnosti při vystavení podtlaku při zvýšené teplotě.

Jednotky musí být pro zkoušky osazeny způsobem, odpovídajícím praxi.

Teplota a celistvost se při zkoušce měří na různých částech zkušební konstrukce. Požadovaná měření
netěsnosti se provádí přímo měřením průtoku při stanovených rozdílech tlaku. Musí se zaznamenat
také netěsnost jednotek při teplotě okolí.

Provedení těchto zkoušek musí umožnit posouzení, zda výrobky odpovídají EN 12101-8 a klasifikaci
podle EN 13501-4. Požadované teploty, rozdíly tlaků atd., jsou uvedeny v EN 12101-8.

Provedení zkoušek podle této evropské normy nezaručuje úplnou shodu s EN 12101-8, jelikož
v EN 12101-8 jsou stanoveny další doplňující požadavky. Může být požadováno, aby některé z nich
současně splňovaly klasifikační požadavky EN 13501-4.

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat
pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí
uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanické a manipulační nebezpečí může
vzniknout i během sestavování zkušebních vzorků, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce.

Je nutno posoudit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní
opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně
vyškoleni. Pracovníci laboratoře musí prokázat, že trvale dodržují písemné bezpečnostní pokyny.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje zkušební metody pro posouzení chování klapek pro odvod kouře při
zvýšené teplotě nebo v podmínkách požáru.

Je nutné upozornit, že před provedením těchto zkoušek je nutno zhodnotit, zda posuzovaná klapka
pro odvod kouře nevyžaduje zkoušení podle EN 1366-2.

Požaduje se, aby zkoušky klapek pro odvod kouře potvrdily splnění požadavků EN 12101-8 pro
zkoušky v peci, k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek.

Klapky pro odvod kouře zkoušené podle této evropské normy mají být klasifikovány podle
EN 13501-4 a k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek.

Z tohoto důvodu musí být tato evropská norma používána ve spojení s EN 12101-8, EN 13501-4,
EN 1366-2 a EN 1363-1, poslední uvádí další podrobnosti pro zkoušení požární odolnosti.

Při instalaci je nutno vzít v úvahu požadavky na potrubí pro odvod kouře, které jsou uvedeny
v EN 1366-8 a EN 1366-9.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


