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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1634-1:2014+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární
bezpečnost budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2017-09-25.

Tento dokument nahrazuje !EN 1634-1:2014".

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

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2018 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 července 2018.

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

EN 1634 se společným názvem Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat,
uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování sestává z těchto samostatných části:

–    Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken (tento
dokument);

–    Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního chování;

–    Část 3: Zkoušky kouřotěsnosti dveřních a uzávěrových sestav.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orgány 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, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
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 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti dveří, vrat, uzávěrů
a otevíravých oken určených k osazení do otvorů ve svislých dělicích prvcích jako jsou:

a)   otočné dveře se závěsy nebo čepy;

b)   vodorovně a svisle posuvné dveře a vrata včetně kloubových posuvných dveří, vrat a sekčních
dveří a vrat;

c)   skládací, posuvné skládací dveře, vrata a uzávěry;

d)   vyklápěcí dveře;

e)   svinovací dveře a vrata z lamel;

f)    otevíravá okna;

g)   pohyblivé textilní závěsy.

Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1.

Zkoušení požárních klapek se provádí podle EN 1366-2.

Zkoušení uzávěrů dopravníkových systémů se provádí podle EN 1366-7.

Po předchozí dohodě s objednatelem zkoušky se mohou získat doplňující informace pro jednotlivé
prvky stavebního kování ke splnění kritérií vlastností uvedených v EN 1634-2. Na základě pozorování
zaznamenaných během zkoušky, mohou být výsledky uvedeny v samostatném protokolu, který má
odpovídat požadavkům uvedeným v EN 1634-2.

!Dveře zkoušené podle této evropské normy a klasifikované podle EN 13501-2 lze použít jako
šachetní dveře alternativně k EN 81-58 a podléhající národním předpisům. EN 81-58 definuje
specifickou zkoušku šachetních dveří a jejím výstupem je alternativní klasifikace, která nemusí být
vhodná pro jiné účely uvedené v národních předpisech."

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


