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Předmluva

Tento dokument (EN 13241-1:2003+A1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře,
okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.



Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 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 října 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědná za identifikaci některých nebo všech takových patentových
práv.

Tato evropská norma zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2011-02-22.

Tento dokument nahrazuje EN 13241-1:2003.

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 a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA, ZB a ZC, které jsou
nedílnou součástí tohoto dokumentu.

!Příloha ZB je revidována na základě „nové“ směrnice o strojních zařízeních."

Přílohy A a C jsou informativní. Příloha B je normativní.

Tento dokument zahrnuje bibliografii.

Tato evropská norma je jednou z řady norem výrobků pro vrata s nebo bez vlastností požární
odolnosti nebo kouřotěsnosti (viz bibliografie).

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska,
Švédska a Švýcarska.

Úvod

S cílem vyjasnit záměry této evropské normy a vyhnout se pochybnostem při její interpretaci, byly při
jejím vypracování formulovány tyto předpoklady:

součásti bez specifických požadavků jsou:a.

navrženy v souladu s obvyklou inženýrskou praxí a výpočtovými pravidly, včetně všech druhů závad;●

konstrukce na mechanické a elektrické bázi;●

zhotovené z materiálů s odpovídající pevností a vhodnou kvalitou;●

z hlediska celkového elektrického nebezpečí v souladu s normami elektrické bezpečnosti, jako je například EN●

60204-1.

součásti jsou udržovány v dobrém a provozuschopném stavu, tak že se požadované vlastnosti neměníb.
navzdory opotřebení během ekonomické životnosti;
mechanické zařízení je sestaveno podle pravidel správné praxe a podle požadavků této evropské normy,c.
s výjimkou těchto údajů:

ujednání dohodnutá mezi výrobcem a zákazníkem týkající se jednotlivých podmínek pro používání a místa●

použití pro vrata, souvisící se zdravím a bezpečností;
místo použití/montáže, které bude přiměřeně popsáno;●



místo použití/montáže umožňující bezpečné použití vrat.●

Tyto předpoklady neomezují potřebu odpovídajících informací uvedených v této evropské normě.

1 Předmět normy

1.1 Všeobecně

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a funkční požadavky pro vrata a závory určené
k montáži do oblastí s pohybem osob, a pro které je hlavním určeným použitím zajistit bezpečný vstup
zboží a nákladních vozů, doprovázených nebo řízených osobami, v průmyslových, komerčních nebo
obytných prostorech.

Tato evropská norma také zahrnuje komerční vrata, jako svinovací (rolovací) vrata z lamel a svinovací
(rolovací) mříže použité v maloobchodních prostorech, které převážně umožňují spíše vstup osob než
nákladních vozů nebo zboží.

Tato vrata mohou obsahovat vrátka zabudovaná v křídle vrat, která jsou také zahrnuta v této
evropské normě.

Tato zařízení mohou být ovládána ručně nebo motoricky.

Tato evropská norma nezahrnuje provoz v prostředích, kde jsou elektromagnetické poruchy uvnitř
rozsahu speci-fikovaného v EN 61000-6-3.

1.2 Výjimky

Tato evropská norma se nevztahuje na vrata, která jsou určena pro jiné použití než které je popsané
v 1.1, jako jsou například:

vrata plavebních komor a přístavů;●

dveře výtahů;●

dveře ve vozidlech;●

opancéřované dveře;●

dveře a vrata pro zvířata v zoologických zahradách;●

textilní divadelní opony;●

ručně ovládaná dveřní křídla s vodorovným pohybem o velikosti menší než 6,25 m2, určená pro pěší;●

motoricky ovládaná dveřní křídla s vodorovným pohybem o šířce menší než 2,5 m a ploše menší než 6,25 m2,●

navržená zásadně pro pěší použití v souladu s prEN 12650-1;
turniketové dveře všech velikostí;●

železniční závory;●

závory používané výlučně pro vozidla.●

Tato evropská norma nezahrnuje radiové dálkově ovládané části  vrat.  Jestliže je použito radiové
ovládací zařízení, měly by být navíc použity příslušné ETSI normy.

Tato evropská norma nezahrnuje všechny specifické požadavky pro vlastnosti požární odolnosti
a kouřotěsnosti, které zahrnuje prEN 13241-2.

!vypuštěný text"

Tato evropská norma nezahrnuje žádný specifický požadavek pro vrata, která se pohybují pomocí
energie uchovávané určenými prostředky pro lidskou sílu, jako jsou například ruční tažné pružiny.

Tato evropská norma nezahrnuje žádné specifické požadavky pro vrata v únikových cestách.



Schopnost otevřít křídlo vrat bezpečně a snadno nemůže být u vrat běžně dosaženo s ohledem na
velikost, váhu a/nebo způsob provozu.

!Emise hluku motoricky ovládaných vrat se nepovažuje za riziko. Proto tato evropská norma
neobsahuje žádné specifické požadavky na hluk v souvislosti se směrnicí o strojních zařízeních."

1.3 Specifická použití

Tato evropská norma se také může použít pro motoricky ovládaná vrata, která byla vytvořena
dodatečně, s moto-rickým ovládáním instalovaným na ruční vrata při respektování příslušných
požadavků. Příloha ZA neplatí pro tento druh vrat.

Také identifikuje požadavky a funkční třídy pro doplňkové vlastnosti významné pro prodej.

Pokud jsou vrata součástí nosné konstrukce stavby, mohou být požadavky této evropské normy
použity na dobro-volné bázi navíc nad požadavky pro nosné konstrukce, které nejsou obsaženy v této
evropské normě. Příloha ZA neplatí pro tento druh vrat.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


