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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2010-12-02 a obsahuje změnu 1, která byla schválena
CEN
dne 2015-11-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
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notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1630:2011+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna,
doplňky a stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 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 června 2016.



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 dne 2015-11-17.

Tato norma nahrazuje !EN 1630:2011".

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

Tato evropská norma je jednou z řady norem odolnosti proti napadení pro dveře, okna, lehké
obvodové pláště, mříže a okenice odolné proti násilnému vloupání. Další normy této řady jsou:

EN 1627:2011 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže as okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky
a klasifikace;

!EN 1628:2011+A1:2015" Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže as okenice – Odolnost proti vloupání –
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení;

!EN 1629:2011+A1:2015" Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže as okenice – Odolnost proti vloupání –
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení.

Tato norma je revizí a nahrazuje !EN 1630:2011". Nejméně dvě další normy z této řady jsou
revidovány a příslušně nahrazují !EN 1628:2011" a !EN 1629:2011".

Tato revize začleňuje mříže a závěsné rolety v rozsahu aplikace.

Manuální zkouška popsaná v této normě zahrnuje oblasti zranitelnosti nevhodné pro hodnocení
zkouškami statickým a dynamickým zatížením popsaným v !EN 1628:2011+A1:2015" a !EN
1629:2011+A1:2015". Zaručené základní bezpečnostní požadavky pro zámky, kování a cylindrické
vložky jsou zahrnuty do požadavků určených v tabulce 3NP1) EN 1627:2011. Tyto bezpečnostní
charakteristiky nejsou znovu hodnoceny ve zkušebních normách a metody napadení a zkušební doby
byly limitovány s touto úvahou.

Použití nářadí určeného v různých sadách nářadí je popsáno v této normě. To má výhodu ve
zlepšování opakovatelnosti zkoušky.

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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům
o násilné vloupání k hodnocení vlastností odolnosti proti násilnému vloupání u dveří, oken, lehkých
obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otevírání, sklápění,
skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné
konstrukce.



Tato evropská norma nezahrnuje přímo odolnost zámků a cylindrických vložek napadených paklíči.
Také nezahrnuje napadení elektricky, elektronicky a elektromagneticky ovládané stavební výrobky
odolné proti násilnému vniknutí použitím metod napadení, které by mohly tyto charakteristiky zničit.

Je uznáváno, že jsou dva aspekty zjištění odolnosti stavebního výrobku proti vloupání: jeho odolnost
proti násilné manipulaci a jeho schopnosti zůstat upevněný do budovy. Očekávané vymezení
reprodukce těchto aspektů upevňovacích metod a stavebních konstrukcí v laboratorních podmínkách
tato norma plně nezahrnuje. To platí zejména pro výrobky zabudované do stavby. Provedení pevných
částí výrobku je hodnoceno použitím standardních pomocných rámů. Je zodpovědností výrobce
zajistit, že návod na upevnění výrobku je obsažen v montážním návodu a že tento návod je vhodný
pro bezpečnostní třídu odolnosti proti násilnému vloupání prohlášené pro výrobek. S dalšími
odkazovanými normami tato specifikace používá normu pomocných rámů a výrobek je namontován
podle návodu výrobce. Příklad montážního návodu výrobce je uveden v příloze A EN 1627:2011. Tato
zkušební metoda nehodnotí provedení upevnění v budově.

Tato evropská norma neplatí pro dveře, vrata a závory určené k montáži v oblastech s pohybem
osob, pro které je hlavním určeným použitím zajistit bezpečný vstup zboží a nákladních vozidel
doprovázených nebo řízených osobami v průmyslových, komerčních nebo obytných prostorech, které
jsou řešeny EN 13241-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


