pondelok 1. septembra 2014

Nové normy záväzné pre všetkých výrobcov a montážne firmy
Od 1. 9. 2014 vstúpili do platnosti tri normy, ktoré zavádzajú nové požiadavky na ochranu detí pred
uškrtením na reťaziach a šnúrach vnútorných tienidiel.

Sú to nasledovné normy:
STN EN 13120/A1

„Vnútorné clony. Požiadavky na bezpečnosť.“

STN EN 16434

„Vnútorné clony. Ochrana pred rizikom uškrtenia. Požiadavky a skúšobné
metódy na bezpečnostné zariadenia.“

STN EN 16433

„Vnútorné clony. Ochrana pred rizikom uškrtenia. Skúšobné metódy.“

Nové normy platia v priestoroch, kde sa nachádzajú deti vo veku 0 – 42 mesiacov. Z týchto noriem
pre výrobcu vyplýva povinnosť označovať tieniacu techniku s týmito ovládacími mechanizmami
výstražným príbalovým letákom umiestneným priamo na ovládacom prvku. Ďalšie obmedzenia sa
týkajú maximálnej výšky ovládacieho mechanizmu. V prípade, že výška žalúzie/látkového tienenia je
menšia alebo rovná 250 cm – max. dĺžka ovládania je 100 cm. V prípade, že výška žalúzie/látkového
tienenia je väčšia ako 250 cm – max. dĺžka ovládania je 150 cm. Ďalej je výrobca povinný zabezpečiť,
aby retiazky a šnúry mali rozpojovací mechanizmus alebo pevnú úchytku.
Tieto opatrenia so sebou určite prinesú aj zvýšenie výrobných nákladov a pravdepodobne aj zvýšenie
predajnej ceny. Ak sa v priestoroch budú nachádzať deti, montážne firmy sú vo vzťahu ku koncovému
zákazníkovi zodpovedné za objednanie a montáž produktov s bezpečnostnými prvkami. Vyššie
uvedené bezpečnostné prvky nie je potrebné používať jedine v takom prípade, že zákazník
preukázateľne uvedie (napr. v odovzdávacom protokole), že montáž bude vykonaná v priestoroch,
v ktorých sa nebudú nachádzať deti. Na základe skúseností zo susedných krajín, kde sú tieto normy už
platné, vieme, že za inštaláciu produktov bez bezpečnostných prvkov do priestorov, kde sa
nachádzajú deti, dáva kontrolná inšpekcia zodpovedným firmám vysoké pokuty. Pri opakovanom
porušení hrozí aj strata licencie.
Vyššie uvedené opatrenie vzniklo na základe skutočností, že na európskom kontinente došlo za
posledné roky k väčšiemu počtu tragických nehôd spôsobených ovládacími prvkami tieniacej
techniky. Aj keby sa mal týmto opatrením zachrániť čo i len 1 detský život, tak to má zmysel.
Produkty značky CLIMAX spĺňajú všetky požadované normy. Produkty CLIMAX s novými
bezpečnostnými prvkami si môžete zakúpiť v našej obchodnej sieti a u našich partnerov.

