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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1627:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky,
stavební
kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2021 udělit 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 prosince 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1627:2011.

Významné změny v této revizi jsou:

a)   aktualizace normativních odkazů;

b)   zahrnutí elektromechanických výrobků stavebního kování do předmětu normy;

c)   objasnění počtu bezpečnostních tříd (RC 1/RC 1N);

d)   přepsání kapitoly 6 – Stavební kování;

e)   vložení nového článku 8.2 – Bezklíčově ovládaná uzamykatelná kování;

f)    zrušení přílohy B;

g)   přepsání a aktualizace přílohy C;

h)   doplnění informativní přílohy E – Značení.

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

–    EN 1628:2021 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání –
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení;

–    EN 1629:2021 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání –
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení;

–    EN 1630:2021 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání –
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tento dokument určuje požadavky a systém klasifikace charakteristik odolnosti proti vloupání u dveří,
oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání:
otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, vrchní nebo spodní zavěšení, posunování
(vodorovné a svislé), otáčení (vodorovné a svislé), zasouvání a navinování jakož i na pevné
konstrukce. Také zahrnuje výrobky zahrnující položky jako jsou dopisní vhozy nebo větrací mřížky.
Určuje požadavky na odolnost stavebního výrobku proti vloupání (jak je definováno v 3.1 této
normy).

POZNÁMKA 1 Prvky lehkých obvodových plášťů budou zařazeny do skupiny výrobků 1 až 4 v
závislosti na jejich konstrukce.

Tento dokument přímo nezahrnuje odolnost zámků a cylindrických vložek proti napadení paklíči.
Stavební kování jsou součástí výše uvedených výrobků a nemohou být jako taková samostatně
klasifikována podle této normy.

Tento dokument neplatí pro stěny a střechy stejně tak jako pro dveře, vrata a závory určené
k montáži do oblastí s pohybem osob, pro které je hlavním určeným použitím zajistit bezpečný vstup
zboží a nákladních vozů doprovázených nebo řízených osobami v průmyslových, komerčních nebo
obytných prostorech, které jsou řešeny
v EN 13241:2003 + A2:2016.

POZNÁMKA 2 Stavební výrobky, které je možné dosáhnout nebo projíždět vozidly, jsou chráněny
vhodnými prostředky, jako jsou závory, výsuvné rampy atd.

Požadavky na elektronické bezpečnostní systémy (např. systém řízeného přístupu) pro řízené
elektromechanické zámky a zapadací plechy podle EN 14846:2008 nejsou předmětem tohoto
dokumentu.

POZNÁMKA 3 Zámky a zapadací plechy podle EN 14846:2008 potřebují systém řízeného přístupu
pro autorizovaný a bezpečný přístup (úměrný cylindrické vložce). Přenosu signálu mezi zámkem
a systémem řízeného přístupu (např. instalace
vedení) je také potřeba věnovat pozornost. (Signál je přenášen v zašifrované formě nebo není
přístupný během pokusu o manuální napadení.) Nová revize tohoto dokumentu může zahrnovat
takové odkazy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


