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KOORDINACE NOTIFIKOVANÝCH OSOB
SMĚRNICE PRO VÝTAHY
95/16/EC

DOPORUČENÍ NB-L PRO POUŽITÍ
Klíčová slova:

Navrženo NB-L dne
Rozhodnuto NB-L/HC dne

CAP, výstupní dveře, odolnost proti ohni, certifikáty

Upraveno NB-L/HC den
StC:
WP

má být odsouhlaseno
X
provedeno dne

OP
týká se Směrnice : 95/16/EC
Odstavec:

Doplněk: I

provedeno dne

prEN/EN: 81-58
Doložka: 4.2

Doložka:

Dotaz:
Co bude považováno během posuzování shody týkající se doplňku I, doložky 4.2 za odolnost proti ohni u
výstupních dveří výtahu?

Odpověď:
EHSR 4.2. doplňku I směrnice 95/16/EC vyjadřuje požadavek, aby výstupní dveře výtahu, které musí
přispívat k ochraně budovy proti požáru, byly přiměřeně odolné proti ohni.
Odolnost proti ohni u výstupních dveří výtahu je tudíž požadavkem směrnice 95/16/EC pro výtahy, která pokrývá příslušný požadavek směrnice 89/106/EEC pro stavební výrobky (viz 95/16/EC Komise – pracovní
skupina pro výtahy - Doc. 2002.06).
Postupy posuzování shody, které mají být aplikovány s ohledem na bezpečnost výtahu, jsou stanoveny
směrnicí 95/16/EC pro výtahy. Výtahy certifikovány jako ve shodě s EHSR 4.2. směrnice 95/16/EC dle jedné
z procedur posuzování shody stanovených v této směrnici mohou být volně umístěny na trh a uvedeny do
provozu v EEA bez nutnosti dalšího národního testování a schvalovacích procedur.
Norma EN 81-58: 2002, kterou vyvinul WG 3 z CEN/TC 10 na podporu směrnice pro výtahy, specifikuje
testovací metodu pro určování odolnosti proti ohni výstupních dveří výtahu. Tato norma následuje všeobecné
principy popsané v normách, které vyvinul CEN/TC 127. Navíc specifikuje metodu pro testování neporušenosti výstupních dveří výtahu určených k zajištění, aby se hořící bariéra nerozšířila z výstupních dveří
na vyšší poschodí přes výtahovou šachtu.
Pro postupy posuzování shody má být vzato v úvahu toto:
Organizace k provedení testu odolnosti proti ohni
Testovací metoda popsaná v EN 81-58 vyžaduje náročné testovací zařízení a expertízu, které jsou dnes dostupné pouze jen ve velmi malo laboratořích. Všechny tyto testovací laboratoře jsou schválené osoby dle
směrnice 89/106/EEC pro stavební výrobky.
Výrobce, který je certifikován dle doplňku IX nebo XIII směrnice pro výtahy a který zajišťuje stejné zařízení a
expertízy, může také provádět tyto testy. V tomto případě notifikovaná osoba, která prověřuje doplněk IX a
XIII systému, musí prověřit zařízení a způsobilost výrobce.
Certifikace
Dle EN 81-58 jsou specifikace dveří, vyhodnocení a výsledky testu atd. popsány podrobně ve zprávě o
testování. Jako souhrn může být testovací laboratoří nebo výrobcem vystaven certifikát typové zkoušky obsahující jméno testovací laboratoře, typ dveří, číslo certifikátu, jméno a adresu výrobce, kategorie dveří,
oblast použití atd., podobný tomu, který je uveden v EN 81-1/2 doplněk F.0.2. Tento certifikát samozřejmě
není certifikátem EC typové zkoušky.
Značení dveří
Dveře budou opatřeny tabulkou s informacemi o výrobci, typu dveří, číslu certifikátu, kategorii dveří a
s dalšími příslušnými informacemi. Protože výstupní dveře výtahu včetně jejich odolnosti proti ohni nejsou
uvedeny v seznamu bezpečnostních komponentů v doplňku IV směrnice pro výtahy, nemohou být značeny
značkou CE podle směrnice pro výtahy.
Výrobní kontrola
Výrobní kontrola výstupních dveří výtahu není dle směrnice pro výtahy požadována. Vzhledem k tomu, že je
zcela nemožné prověřit shodu instalovaných dvěří s typem vzorku odsouhlaseného během konečné inspekce
výtahu, výrobní kontrola by měla být zavedena podobně jako postupy uvedené v doplňku VIII, IX nebo XI.
Klasifikace
EN 81-58 obsahuje klasifikační systém podobný klasifikačnímu systému jiných stavebních výrobků. Klasifikační systém pokrývá test kritéria (neporušenost E, izolace I, radiace W) a trvání testu. Každý členský stát
musí vybrat a určit třídu dveří, která vyhovuje jeho národní koncepci ochrany proti ohni ve stavebnictví.
V průběhu posuzování shody musí být ověřeno, že výstupní dveře výtahu vyhovují požadované třídě dveří
členského státu a budově, ve které jsou instalovány.
Použití stávajících certifikátů dle národních směrnic

Dosud byly výstupní dveře výtahu testovány a certifikovány dle stávajících národních směrnic. Většina
členských států udělá výběr kategorie dveří dle EN 81-58, která zajistí srovnatelnou úroveň bezpečnosti jako
jejich stávající národní směrnice. V těchto případech výstupní dveře výtahu, které jsou certifikovány dle stávajících národních směrnic, mohou být považovány za vyhovující dle EHSR 4.2 směrnice pro výtahy, a proto
není nutné opakované testování dle EN 81-58.
V případech, kdy se členské státy rozhodnou pro kategorii dveří, která vede k vyšší úrovni bezpečnosti než
stávající národní směrnice, dveře testované a certifikované dle těchto národních směrnic nemohou být
považovány za vyhovující dle EHSR 4.2 směrnice pro výtahy.
Následující tabulka obsahuje srovnání stávajících národních směrnic a tříd dveří vybraných každým členským
státem:

Členský stát

Stávající národní směrnice

Kategorie dveří dle EN
81-58

Stávající národní směrnice vyhovují EHSR 4.2

Rakousko
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Německo

DIN 4102-5, DIN 18090,
DIN 18091

Řecko
Irsko
Itálie
Lucembursko
Norsko
Nizozemí
Portugalsko
Španělsko
Švédsko

UNI 9723

Ano

(Švýcarsko)
Velká Británie
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V souladu s "Jednacím řádem", doložka 2.7 se očekává, že notifikované osoby vezmou doporučení na
vědomí.
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