pondělí, 1. září 2014

Nové normy závazné pro všechny výrobce a montážní firmy.
Dne 1. 9. 2014 vstoupily v platnost tři normy, které zavádějí nové požadavky na ochranu dětí před
uškrcením na řetízcích a šňůrách vnitřních clon.

Jsou to tyto normy:
ČSN EN 13120/A1

„Vnitřní clony ‐ funkční a bezpečnostní požadavky“

ČSN EN 16434

„Vnitřní clony ‐ ochrana před nebezpečím uškrcení ‐ požadavky a zkušební
metody pro bezpečnostní zařízení“

ČSN EN 16433

„Vnitřní clony ‐ ochrana před nebezpečím uškrcení ‐ zkušební metody“

Nové normy platí v prostorách s výskytem dětí ve věku 0 – 42 měsíců. Z těchto norem vyplývá
povinnost výrobce označovat stínicí techniku s těmito ovládacími mechanizmy varovným příbalovým
letákem umístěným přímo na ovládacím prvku. Další omezení se týká maximální výšky ovládacího
mechanismu. V případě, že výška žaluzie/látkové clony je menší nebo rovna 250 cm – max. délka
ovládání je 100 cm. V případě, že výška žaluzie/látkové clony je větší než 250 cm – max. délka
ovládání je 150 cm. Dále je výrobce povinen opatřit řetízky a provázky rozpojovacím mechanismem,
nebo pevným úchytem.
Tato opatření s sebou samozřejmě ponesou i zvýšení výrobních nákladů a pravděpodobně i zvýšení
prodejní ceny. Montážní firmy jsou odpovědné ve vztahu ke koncovému zákazníkovi za objednání a
montáž výrobků s bezpečnostními prvky do prostor s výskytem dětí. Výše uvedené bezpečnostní prky
není třeba užít pouze v případě, že zákazník prokazatelně uvede (např. na předávacím protokolu), že
montáž bude provedena v prostorech, ve kterých se nebudou nacházet děti. Na základě zkušeností ze
sousedních zemí, kde jsou tyto normy již platné, víme, že kontrolní inspekce uděluje vysoké pokuty
firmám odpovědným za instalaci výrobků bez bezpečnostních prvků do prostředí s výskytem dětí. Při
opakovaném porušení hrozí i ztráta koncese.
Výše uvedené opatření je vyvolané skutečností, že na evropském kontinentu došlo v minulých letech
k většímu počtu tragických nehod, způsobených ovládacími prvky stínící techniky. I kdyby tedy mělo
zachránit pouze 1 dětský život, tak má smysl.
Výrobky značky CLIMAX splňují všechny požadované normy. Výrobky CLIMAX s novými
bezpečnostními prvky zakoupíte v naší síti a u našich partnerů.

