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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13120:2004 Internal blinds — Performance requirements 
including safety (Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 143 «Системи тривожної сигналізації».
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— вилучено довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;
— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», 

«Зміст» та «Бібліографія» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
— слова «Цей Європейський стандарт» та «Цей документ» замінено на «Цей стандарт»;
— для однозначного тлумачення в тексті стандарту вжито термін «жалюзі» замість «штора»;
— замінено познаки одиниць фізичних величин: «т» — «м», «N» — «Н», « т т »  — «мм», «h» — 

«год», «kg» — «кг», «m2K/w» — «м2К/Вт», «mm/m» — «мм/м», «db (А)» — «дб (А)», «д/h» — «г/год», 
«m3/h» — «м3/год», «g/ т 3» — «г/м3»;

— до стандарту долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.
У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, прийняті в Україні як національні:
ДСТУ EN 1050-2003 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, IDT);
ДСТУ EN 14201:2006 Жалюзі та жалюзі-штори. Опір багаторазовим впливам (зносостійкість). 

Методи випробування (EN 14201:2004, ЮТ);
ДСТУ ISO 105-А02:2005 Матеріали текстильні, визначення стійкості фарбовання. Частина А02. 

Сіра шкала для оцінювання зміни кольору (ISO 105-А02:1993, IDT);
ДСТУ 4547:2006 Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація (EN 1522:1998, 

MOD);
ДСТУ 4548:2006 Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Метод випробування (EN 1523:1998, 

MOD).
Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Голов

ному фонді нормативних документів.
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ВСТУП ДО EN 13120:2004

Робочі характеристики, наведені в цьому стандарті стосовно придатності жалюзі для вико
ристання, є обов’язковими для жалюзі будь-якого типу (технічні вимоги).

Інші робочі характеристики, що стосуються спеціальних виробів, необхідні тільки як додаткові 
вимоги. Деякі з таких характеристик наведено в європейських стандартах (наприклад EN 1522, 
EN 1523). Інші характеристики наведено в prEN 14500 та prEN 14501, які готують до публікації, і ви
значають показники теплового комфорту та показники зорового комфорту в приміщеннях.

До показників теплового комфорту належать:
1) показник пропускання сонячного світла;
2) показник затінення:
3) коефіцієнт вторинної теплопередачі;
4) коефіцієнт пропускання прямого сонячного світла;
5) показник ослаблення сонячної радіації.
До показників зорового комфорту належать:
1) можливість регулювання освітлення;
2) можливість створення умов інтимності в нічний час;
3) можливість спостереження за зовнішнім середовищем;
4) можливість захисту від сліпучого світла;
5) можливість передачі кольорів.
Примітка. Нормативні документи, що стосуються охорони здоров'я людей і безпеки праці, потребують якомога більшої 

частки природного світла, яка тільки можлива в практичних умовах, за освітлення робочого місця (див. директиву 89/654/ЕЕС 
Європейського Союзу) та захисту операторів, які працюють перед екранами відеотерміналів, від сліпучого або відбитого світла 
(див. директиву 87/391/ЕЕС).

Перелік таких нормативних документів наведено в розділі «Бібліографія» цього стандарту.
З метою чіткого визначення меж застосування цього стандарту та уникання неоднозначного тлу

мачення положень стандарту на етапі розроблення було прийнято такі припущення щодо жалюзі 
з електроприводом:

— необхідні перемовини між виробниками та замовниками для визначення конкретних умов 
й об’єктів для використання таких жалюзі, наприклад жалюзі для дитячих садків або для будинків 
інвалідів, для яких потрібен аналіз ризиків, пов’язаних із такими умовами та об’єктами;

— аналіз ризиків, розглянутих у цьому стандарті, і суттєва небезпека під час експлуатування 
жалюзі з електроприводом, наведені в додатку В, визначено для умов нормального дійсного або 
нормального передбачуваного використання жалюзі з привідними механізмами, наприклад умов, 
у яких унеможливлюються навмисні й усвідомлені дії з боку користувача, що призводять до небез
пеки (див. витлумачний документ «Безпечність під час експлуатування» Директиви Європейського 
Союзу щодо будівельних виробів).
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВНУТРІШНІ ЖАЛЮЗІ
Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

ВНУТРЕННИЕ ЖАЛЮЗИ
Эксплуатационные требования и требования безопасности

INTERNAL BLINDS
Performance requirements including safety

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт визначає вимоги до внутрішніх жалюзі, які встановлюють в будинках. Стандарт 

визначає також суттєві небезпеки, пов’язані з використовуванням жалюзі з привідними механізмами, 
можливі під час складання, транспортування, установлювання, експлуатування та технічного обслу
говування жалюзі (див. перелік суттєвих небезпек у додатку В).

Стандарт поширюється на внутрішні жалюзі та інші подібні вироби, зазначені нижче, незалежно 
від конструкції таких виробів і матеріалів, які використовують під час виготовляння:

— Підйомні жалюзі: вільно підвішені жалюзі, жалюзі з напрямними деталями, невисувні жалюзі;
— Штори на роликах: вільно підвішені штори, штори з боковими напрямними деталями, штори 

з натягнутою тканиною;
— Вертикальні жалюзі: вільно підвішені жалюзі, жалюзі з верхньою і нижньою напрямними де

талями, жалюзі з похилою верхньою напрямною деталлю;
— Гофровані штори: вільно підвішені штори, штори з напрямними деталями.
У наведених вище виробах використовують засоби ручного управління, з пружинами або без пру- 

жин для компенсації зусилля, або електродвигуни (жалюзі з електроприводом).
Цей стандарт не поширюється на римські жалюзі, австрійські, фестонні та паличкові жалюзі, 

гофровані штори з боковим переміщенням, екрани для захисту від комах, а також жалюзі в закритих 
віконних блоках.

Цей стандарт не поширюється на жалюзі, виготовлені до дати публікації стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей стандарт містить посилання із зазначенням або без зазначення дати, положення інших опуб

лікованих нормативних документів. Такі нормативні посилання наведено у відповідних розділах тексту. 
Відповідні опубліковані нормативні документи подано нижче.

Для нормативних посилань із зазначенням дати подальші доповнення або зміни будь-якого опуб
лікованого нормативного документа, якого стосується посилання, є дійсними для цього стандарту 
тільки тоді, коли такі зміни або доповнення запроваджено у вигляді доповнень або змін цього стан
дарту. Для нормативних посилань без зазначення дати дійсним для цього стандарту є опублікований 
нормативний документ в останній редакції, на який зроблено посилання, охоплюючи зміни і доповнення.
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EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles of risk assessment 
EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology
EN 1670 Building hardware — Corrosion resistance — Requirements and test methods 
EN 12045 Shutters and blinds power operated — Safety in use — Measurement of the transmitted force 
EN 12194 Shutters, external and internal blinds — Misuse — Test methods 
EN 12216:2002 Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, glossary and definitions 
EN 13125 Shutters and blinds — Additional thermal resistance — Allocation of a class of air permeability 

to a product
EN 13527 Shutters and blinds — Measurement of the operating forces — Test methods 
EN 14201 Blinds and shutters — Resistance to repeated operations (mechanical endurance)— Methods 

of testing
EN ISO 20105-A02 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change 

in colour (ISO 105-A02:1993)
EN 60335-1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements 

(IEC 60335-1:2001, modified)
EN 60335-2-97 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-97: Particular 

recuirments for drives, for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment
EN 61310-1 Safety of machinery— Indication, marning and actuation — Part 1: Requirements for 

visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)
EN ISO 105-B04 Textiles — Tests for colour fastness — Part B04: Colour fastness to artificial weathering: 

Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B04:1994)
EN ISO 10077-1 Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of the thermal 

transmittance — Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000)
EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: 

Technical principles (ISO 12100-2:2003)
ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 1050:1996 Безпечність механізмів. Принципи аналізу ризику 
EN 1070:1998 Безпечність механізмів. Термінологія
EN 1670 Будівельні металічні деталі. Корозійна стійкість. Вимоги та методи випробовування 
EN 12045 Віконниці, штори й жалюзі з електроприводом. Безпечність під час експлуатування. 

Вимірювання зусилля, що передається від електропривода
EN 12194 Віконниці, зовнішні та внутрішні штори й жалюзі. Неправильне користування. Методи 

випробування
EN 12216:2002 Віконниці, зовнішні та внутрішні штори й жалюзі. Терміни, глосарій та визначення 
EN 13125 Віконниці, штори й жалюзі. Додаткова теплостійкість. Визначення категорії повітро- 

непроникності виробу
EN 13527 Віконниці, штори й жалюзі. Вимірювання робочих зусиль. Методи випробовування 
EN 14201 Віконниці, штори й жалюзі. Стійкість до циклічних операцій відкривання та закривання 

(механічна зносостійкість). Методи випробування
EN ISO 20105-А02 Текстильні матеріали. Випробування для визначення кольоростійкості. Час

тина 2. Напівтонова шкала яскравості для визначення зміни кольору (ISO 105-А02:1993)
EN 60335-1 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. Частина 1. Загальні 

вимоги (змінений ІЕС 60335-1:2001)
EN 60335-2-97 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-97. Спеці

альні вимоги до привідних механізмів для штор на роликах, сонцезахисних тканинних навісів, жа
люзі та подібного устатковання

EN 61310-1 Безпечність механізмів. Позначення, маркування та управління. Частина 1. Вимоги 
до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN ISO 105-В04 Текстильні матеріали. Випробовування для визначення кольоростійкості. Час
тина В04. Кольоростійкість за імітації знебарвлювання під дією сонячного світла. Випробовування 
з використанням ксенонової електродугової лампи (ISO 105-В04:1994)
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EN ISO 10077-1 Теплові характеристики вікон, дверей і віконниць. Обчислення коефіцієнта теп
лопередачі. Частина 1. Спрощений метод (ISO 10077-1:2000)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність механізмів. Основні положення, загальні принципи конструю
вання. Частина 2. Технічні вимоги (ISO 12100-2:2003)

ISO 9227 Випробовування для визначення корозійної стійкості за імітації кліматичних умов. 
Випробовування з розпиленням солі.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять згідно з вимогами 

EN 1070:1998 та EN 12216:2002, а також наведені нижче.
3.1 внутрішні жалюзі (internal blind)
Жалюзі, призначені для встановлення перед вікном, між віконним склом або в іншому місці в при

міщенні будинку
3.2 технічні вимоги (intrinsic performance)
Технічні вимоги до жалюзі визначають незалежно від умов використовування жалюзі, на відміну 

від додаткових вимог
3.3 додаткові вимоги (specific performance)
Вимоги, що можуть доповнювати технічні вимоги до спеціальних жалюзі
3.4 рухомий елемент (curtain)
Елемент жалюзі, який приводиться в рух привідним механізмом і забезпечує виконання заданих 

функцій жалюзі
3.5 висування/втягування (extension/retraction)
Переміщення рухомого елемента, унаслідок якого збільшується або зменшується площа отворів, 

через які проходить світло
3.6 відкривання/закривання (opening/closing)
Умови за яких збільшується (під час відкривання) або зменшується (під час закривання) інтен

сивність освітлення жалюзі з рухомими елементами, нахил або положення яких можна регулювати
3.7 різка зміна положення (rough operation)
Різка зміна положення рухомого елемента під дією привідного механізму або внаслідок безпосе

редньої дії на рухомий елемент жалюзі, який спричиняє надмірну швидкість на початку переміщення 
і раптову зупинку наприкінці.

Примітка. Різка зміна положення можлива тільки тоді, коли рухомий елемент має значну масу або переміщається зі значною 
швидкістю

3.8 примусове переміщення (forced operation)
Переміщення жалюзі під дією зусилля, що створюється на привідному механізмі, або зусилля, 

що прикладають безпосередньо до жалюзі, яке перевищує опір переміщенню жалюзі
3.9 переміщення під час д ії зворотного зусилля (reversed operation)
Висування або втягування жалюзі в протилежному напрямі, в якому переміщення здійснюється 

за меншого зусилля
3.10 котушка з колінчастою ручкою (лебідка) (winch handle)
Привідний механізм, що містить котушку, на яку намотується шнур, трос або ланцюг під час 

обертання колінчатої ручки
3.11 шестеренна передача з колінчастою ручкою (gearwith crank handle)
Привідний механізм, що містить шестерню, закріплену на осі, привідний вал, карданне з’єднання, 

обертовий стрижень і колінчасту ручку
3.12 привідний механізм з одностороннім переміщенням (one direction movement of the ope-

rating mechanism)
Привідний механізм, який приводиться в рух за допомогою одного шнура, стрічки або іншого 

подібного засобу. Висування або втягування рухомого елемента забезпечується під дією сили тяжіння 
або потенціальної енергії, накопиченої, відповідно, під час втягування або висування жалюзі
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3.13 привідний механізм із замкнутим контуром (endless movement of the operating mechanism)
Привідний механізм, рух якого в одному напрямі забезпечує висування жалюзі або нахил рухо

мих елементів жалюзі в одному напрямі, а рух у протилежному напрямі забезпечує втягування рухо
мого елемента чи нахил жалюзі в протилежному напрямі

3.14 універсальний привідний механізм (monocommand)
Привідний механізм, який використовується для закривання чи відкривання та для висування або 

втягування рухомого елемента жалюзі
3.15 визначення робочих характеристик (determination of performance)
Підтвердження відповідності робочих характеристик жалюзі заданим вимогам.

4 РОБОЧЕ ЗУСИЛЛЯ
4.1 Загальні положення
Вимоги цього розділу не поширюються на жалюзі з електроприводом.
Зусилля FMi необхідне для висування, втягування, відкривання чи закривання жалюзі, залежить 

від привідного механізму жалюзі.

4.2 Визначення робочого зусилля
Визначають робоче зусилля згідно з методами випробовування, описаними в EN 13527.

4.3 Вимоги до робочого зусилля
Робоче зусилля FM не повинно перевищувати значення, наведене в таблиці 1. 
Таблиця 1 — Максимальні допустимі значення робочого зусилля FM

Привідний механізм

Fv
Н

Тил 1 Тип 2

Котушка або шестеренна передача з колінчастою ручкоюл>,с> ЗО 15

Стрічка, шнур або ланцюглуь>,с} 90 50

Стрижень У вертикальній площині 90 50

У горизонтальній або похилій площині 50 ЗО

Якщо використовують стопор у привідному механізмі, то зусилля, необхідне для фіксації жалюзі в повністю висунутому 
або втягнутому положенні, може становити 1 , 5 Жалюзі належать до типу 2, якщо обидві операції пересування жалюзі та на
хилу рухомого елемента належать до типу 2. Інакше жалюзі належатимуть до класу 1.

** привідний механізм повинен також відповідати вимогам, викладеним у розділі 5.
** для привідного механізму з одностороннім переміщенням або привідного механізму із замкнутим контуром. 
с’ для універсального привідного механізму.

5 ФУНКЦІЮВАННЯ ПРИВОДУ. ДІАГРАМА HPV (ЗУСИЛЛЯ, 
ЩО ПРИКЛАДАЄ ЛЮДИНА ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРІВ МЕХАНІЗМУ)

5.1 Загальні положення
Вимоги до технічних параметрів привідних механізмів визначено так, щоб забезпечити зручність 

управління жалюзі.

5.2 Вимоги до робочих характеристик
Привід з котушкою або шестеренною передачею
Параметри приводу з котушкою або шестеренною передачею та колінчастою ручкою повинні 

відповідати таким вимогам:
— довжина R ручки не повинна перевищувати 0,20 м (R <, 0,20 м);
— передавальне число г зубчастої передачі не повинно перевищувати 1:10 (середнє переда

вальне число в разі, якщо використовують багатоступеневу шестеренну передачу).
Примітка. Передавальне число 1:10 означає, що одному обертові шестерні відповідають десять обертів ручки.
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Привід зі стрічкою, шнуром або ланцюгом
Мінімальні допустимі розміри привідного механізму зазначено на діаграмі HPV (див. рисунки 1 і 2).

dH pv (мм) Усереднений діаметр cWv шнура для 
визначення зусилля за використання при
відного шнура з кількома шнурами (п — 
кількість шнурів).

л Ctrv
• 1 1 d

• • 2 1,5 d
•

• • 3 2d
# •  
•  • 4 2,4 d
• •

• • • 5 2,7 d
•

•  •  
• • •

6 3 d

Познаки:
d — діаметр одного шнура чи однієї кульки 

в кульковому ланцюзі;
1 — прийнятні значення;
2 — неприйнятні значення;
3 — робоче зусилля.

Рисунок 1 — Діаграма HPV. Характеристики зусилля, що прикладає людина, залежно 
від розмірів приводу зі шнуром або ланцюгом

Познаки:
1 — прийнятні значення;
2 — неприйнятні значення;
3 — робоче зусилля.

Рисунок 2 — Діаграма HPV. Характеристики зусилля, що прикладає людина, залежно 
від розмірів приводу зі стрічкою
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6 НЕПРАВИЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ
6.1 Штори й жалюзі. Загальні положення
6.1.1 Загальні вимоги
За неправильного, але передбачуваного використання, жалюзі не повинні деформуватися або 

пошкоджуватися настільки, що:
a) деформування або пошкодження перешкоджає правильній роботі виробу;
b) деформування або пошкодження спричиняє погіршення зовнішнього вигляду виробу згідно

з розділом 11.
Неправильне користування можливо під час переміщення жалюзі або зміни нахилу рухомого еле

мента жалюзі.
6.1.2 Переміщення рухомого елемента
Різка зміна положення
Оскільки умови для різкої зміни положення рухомого елемента відсутні (надмірна швидкість 

і значна інерційність), то різкої зміни положення не допустимо.
Примусове переміщення
Під час примусового переміщення жалюзі в напрямі висування або втягування можлива раптова 

зупинка чи заклинювання жалюзі у висунутому, проміжному або втягнутому положенні.
На рисунку 3 наведено шість можливих положень жалюзі під час примусового переміщення.

h

Ь) с)

Познаки:
1 — напрям висування;
2 — напрям втягування;
3 — перешкода;
a) — жалюзі повністю висунуто;
b) — жалюзі повністю втягнуто;
c) — жалюзі в проміжному положенні, якщо є перешкода для висування або втягування.

Рисунок 3 — Ілюстрація шести можливих положень жалюзі під час примусового переміщення

Переміщення у разі д ії зворотного зусилля
Переміщення у разі дії зворотного зусилля можливо за використання жалюзі на роликах із роли

ковими механізмами для висування або втягування.
Для таких жалюзі положення а1 або Ь2, наведене на рисунку 3, є положенням під час перемі

щення у разі дії зворотного зусилля, якщо переміщення жалюзі в протилежному напрямі можливо 
у разі дії меншого зусилля порівняно з максимальним зусиллям, визначеним для жалюзі. Якщо таке 
переміщення неможливо, то переміщення жалюзі вважають примусовим.

Дію зворотного зусилля під час висування жалюзі виявляють у положенні, в якому їх повністю 
висунуто, а під час втягування жалюзі виявляють у положенні, в якому їх повністю втягнуто.

6.1.3 Зміна нахилу рухомого елемента
Різка зміна положення
Оскільки умови для різкої зміни нахилу рухомого елемента відсутні (надмірна швидкість і значна 

інерційність), то різкої зміни положення не допустимо.
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Примусове переміщення
Примусове переміщення необхідно для переведення рухомих елементів у будь-яке із двох поло

жень, в яких жалюзі закрито, оскільки кут їхнього нахилу може змінюватися в обох напрямах відносно 
положення, в якому жалюзі відкрито.

Переміщення у разі д ії зворотного зусилля
Привідні механізми не дають змоги здійснювати переміщення у разі дії зворотного зусилля.

6.2 Визначення
Для визначення характеристик за неправильного користування використовують методи випробо

вування згідно з вимогами EN 12194.

6.3 Вимоги до робочих характеристик
Після виконання кожного випробовування жалюзі, використовуючи примусове переміщення або 

переміщення у разі дії зворотного зусилля, за зусиль і моментів, зазначених у таблиці 2:
— не допустимо наявність видимих дефектів, за винятком дефектів, визначених у розділі 11;
— величина зусилля у разі ручного управління рухомим елементом жалюзі не повинна пере

вищувати максимальне допустиме зусилля, визначене для жалюзі певної категорії (див. таблицю 1).
Деякі жалюзі не розраховано на сприйняття перешкод для переміщення жалюзі в положеннях М , 

с1 або с2 і, для жалюзі на роликах, обладнаних автоматичним пружинним привідним механізмом, у по- 
ложенні а1 на рисунку 2. Відповідні випробовування для таких жалюзі не передбачено, якщо в тех
нічній інструкції виробника міститься засторога для користувача про ймовірність пошкодження жалюзі 
за наявності перешкоди в зазначеному положенні.

Виробник повинен забезпечити в інструкції зі встановлення виробу інформацію щодо процедури 
управління виробом, призначеної користувачу.

Таблиця 2 — Значення зусиль і моментів у різних режимах управління за неправильного користування жалюзі

Зусилля та момент за неправильного користування
Неправильне
користування

Зусилля*’, Н Момент Н * м

Не визначають Різка зміна положення

Pf = 1 ,2 F „ + 20 C f = P f R Примусове переміщенняс)

P^ = F M О м Ті £ Я Переміщення у разі дії зворотного зусилля

F v — виміряне зусилля для управління положенням;
Pf — прикладене зусилля за неправильного користування (під час примусового переміщення);
Р, — прикладене зусилля за неправильного користування (під час переміщення від дії зворотного зусилля); 
Ср — прикладений момент за неправильного користування {під час примусового переміщення);
С, — прикладений момент за неправильного користування (під час переміщення від дії зворотного зусилля); 
R — максимальна довжина колінчастої ручки, зазначена в Інструкції, за умови, що R < 0,20 м.
“  Управління за допомогою стрічки, шнура стрижня безпосередньо рукою.

Привідний механізм Із котушкою або шестеренною передачею, Із колінчастою ручкою.
0>Для механізму з електроприводом — момент на валу електродвигуна.

Примітка. Класифікацію робочих характеристик за типами не передбачено.

7 МЕХАНІЧНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ (ЗА ПОВТОРЕННЯ РОБОЧИХ ЦИКЛІВ)
7.1 Загальні положення
Механічну зносостійкість визначають як здатність виробу витримати певну кількість робочих 

циклів у заданих умовах експлуатування.
Робочий цикл для жалюзі визначають як послідовність закінчених операцій висування і втягу

вання рухомого елемента, розділених проміжком часу між висуванням і втягуванням.
Робочий цикл для жалюзі визначають як послідовність закінчених операцій, необхідних для по

вороту рухомого елемента жалюзі від одного граничного кутового положення до протилежного гранич
ного кутового положення, а потім для повернення рухомого елемента в попереднє граничне кутове 
положення.
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7.2 Визначення
Для визначення механічної зносостійкості використовують методи випробовування згідно з ви

могами EN 14201.

7.3 Вимоги до робочих характеристик
7.3.1 Загальні положення
Після виконання робочих циклів, передбачених для певного типу виробів, необхідно перевірити 

відповідність виробу вимогам, наведеним нижче.
7.3.2 Вироби з ручним управлінням
Робоче зусилля не повинно перевищувати значення в межах, визначених для виробів цього типу. 
Зовнішній вигляд виробу повинен відповідати вимогам, згідно з якими не допустимо будь-яких 

видимих дефектів, за винятком визначених у розділі 11.
Суттєві пошкодження приводу не допустимо.
7.3.3 Вироби з електроприводом 
Зовнішній вигляд
Не допустимо наявність видимих дефектів, за винятком визначених у розділі 11.
Зміна швидкості переміщення жалюзі за наявності навантаження

Відношення [(7, -  Тг)ІТу] • 100 не повинно перевищувати 20 %. (1)
7, — період часу, необхідний для повного втягування жалюзі, виміряний на початку випробову

вання на зносостійкість, після п'яти робочих циклів.
Т2 — період часу, необхідний для повного втягування жалюзі, виміряний наприкінці випробову

вання на зносостійкість.
Точність зупинки в граничних положеннях
Зміна положення повністю висунутих жалюзі або зміна положення повністю втягнутих жалюзі, 

виміряна під час переміщення жалюзі в обох напрямах, після одного повного робочого циклу не по
винна виходити за межі, наведені в таблиці 3.

Характеристики механічних гальм ів
них пристроїв

Зупинка жалюзі під час переміщення не 
повинна спричиняти кутове зміщення більше 
ніж 20°.

Зміщення нижнього рухомого елемента жалюзі під дією додаткової ваги, яка на 15 % перевищує 
вагу жалюзі, не повинно перевищувати 5 мм за вимірювання зміщення в проміжному положенні жа
люзі через 12 год після прикладення додаткової ваги.

Примітка. Механічний гальмівний пристрій являє собою пристрій, який забезпечує прикладання гальмівного зусилля завдяки 
механічній потенціальній енергії (енергії пружини). Для зняття гальмівного зусилля використовують зовнішній електричний сигнал, 
який умикається оператором або автоматично.

Витік мастильних матеріалів
Не допустимо наявність видимих ознак витоку мастильних матеріалів.

7.4 Типи механічної зносостійкості
Кількість робочих циклів, необхідних під час випробовування на зносостійкість, для заданих типів 

характеристик зносостійкості зазначено в таблиці 4.
Таблиця 4 — Типи механічної зносостійкості

Робочий цикл
Кількість робочих циклів

Тип 1 Тип 2

Висування та втягування жалюзі 2000 5000

Нахил і поворот рухомого елемента 4000 10 000

Таблиця 3 — Вироби з електроприводом.
Точність зупинки в граничних положеннях

Зміна граничного положення

Тип 1 Тип 2

± 15° ±5°
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8 БЕЗПЕЧНІСТЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТУВАННЯ
8.1 Загальні положення
Суттєві небезпеки під час експлуатування жалюзі з електроприводом наведено в додатку В.
Виробники внутрішніх жалюзі повинні звертати особливу увагу на те, щоб у виробах не було 

деталей, небезпечних для користувачів.
Гострі краї та виступи будь-яких рухомих деталей жалюзі, які можуть опинитися на висоті менше 

ніж 2,5 м від рівня підлоги чи будь-якої стаціонарної площадки для доступу, необхідно закруглити 
радіусом не менше ніж 0,5 мм. Заглушки на нижній рейці жалюзі повинні мати радіус не менше ніж 
0,5 мм. Заглушки меншим діаметром необхідно затупити або закрити поліетиленом або гумою.

Якщо є ризик задушення дитини під час користування виробом, то виробник повинен забезпечити 
відповідну засторогу.

Електродвигуни повинні відповідати вимогам EN 60335-1 та EN 60335-2-97.

8.2 Жалюзі з напрямними деталями та електроприводом. Захист від зіткнення з перешкодою
Необхідно унеможливити або знизити небезпеку, можливу під час зіткнення жалюзі з перешкодою.
Жалюзі відповідають цій вимозі, якщо виконується принаймні одна з вимог, викладених нижче, і, 

у разі потреби, виконання вимоги підтверджено результатами випробування згідно з вимогами 
EN 12045:

a) нижня рейка жалюзі переміщається тільки під дією ваги менше ніж 15 кг;
b) нижню рейку у разі повністю висунутих жалюзі розташовано на відстані не менше ніж 0,4 м 

від нерухомого предмета;
c) зону, в якій можливо зіткнення з нерухомим предметом, розташовано на висоті не менше ніж

2,5 м від рівня підлоги чи будь-якої стаціонарної площадки для доступу до жалюзі;
d) жалюзі обладнано пристроєм для зупинки під час переміщення з вимикачем, розташованим 

так, що забезпечується управління жалюзі безпосередньо з боку передньої поверхні нижньої рейки 
жалюзі. У цьому разі необхідно навести відповідну інформацію в інструкції зі встановлення жалюзі;

e) жалюзі обладнано пристроєм захисту (захисною огорожею), який унеможливлює доступ корис
тувача до зони, в якій можливо зіткнення жалюзі з перешкодою, або який обмежує зусилля, що пере
дається від привідного механізму (робоче зусилля) до рівня нижче ніж 150 Н і дає змогу усунути 
перешкоду зміною напряму переміщення або зупинкою нижньої рейки жалюзі. Зусилля, необхідне для 
підняття нижньої рейки жалюзі після зупинки, не повинно перевищувати 25 Н.

Захисну огорожу, призначену для захисту від доступу до рухомих деталей, необхідно закріпити 
так, щоб зняття огорожі було можливим тільки за допомогою інструментів.

9 ГІГІЄНА, БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Матеріали, що використовують у виробах, не повинні виділяти будь-які небезпечні речовини 
в кількості, яка перевищує максимально допустимі норми згідно зі стандартами на матеріали й будь- 
якими національними нормативними документами, що стосуються матеріалів.

10 ТЕПЛОВИЙ ОПІР
10.1 Загальні положення
Установлення жалюзі всередині приміщення перед вікном або між склом, за висунутої або за

критої жалюзі, спричиняє додатковий тепловий опір AR, [м2К/Вт], величина якого залежить від харак
теристик повітряного проміжку між склом жалюзі й від випромінювальної здатності поверхні жалюзі, 
поверненої до скла.

10.2 Визначення
Для визначення теплового опору використовують розрахунковий метод згідно з вимогами 

EN ISO 10077-1.

10.3 Вимоги до робочих характеристик
Класифікувати внутрішні жалюзі за тепловим опором потрібно залежно від повітропроникності 

згідно з EN 13125.
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11 ЗОВНІШНІЙ в и гл я д

11.1 Загальні положення
Відповідність виробів вимогам, що стосуються допустимих відхилів параметрів, необхідно забез

печити на етапі постачання виробів.

11.2 Гнучкість рухомого елемента (тільки для підйомних жалюзі)
11.2.1 Загальні положення
Гнучкість рухомого елемента жалюзі визначають як його здатність повертатися в початкове поло- 

ження після зміщення у вертикальному напрямі між двома напрямними елементами.
11.2.2 Визначення
Для визначення гнучкості пластини жалюзі використовують метод випробовування згідно з ви

могами EN 12194.
11.2.3 Вимоги до робочих характеристик
Після завершення випробування не допустимо ознак залишкової деформації на пластинах.

11.3 Допустимі відхили від правильної форми
11.3.1 Скручування (для підйомних або вертикальних жалюзі)
11.3.1.1 Загальні положення
Скручування визначають як кутовий відхил одного краю пластини від іншого краю (див. рисунок 4).

11.3.1.2 Визначення
Скручування (мм/м) визначають у вертикальній 

площині для вертикальних жалюзі та в горизон
тальній площині для підйомних жалюзі.

11.3.1.3 Вимоги до робочих характеристик 
Скручування для пластин із твердого матеріалу

(металу, пластмаси, деревини) не повинно переви
щувати 2 мм/м.

Скручування для пластин із тканини не повинно 
перевищувати 5 мм/м.

11.3.2 Випуклість
11.3.2.1 Загальні положення
Випуклість визначають як відхил краю пластини довжиною L від прямої лінії, якщо пластину 

розташовано на пласкій поверхні (див. рисунок. 5).
11.3.2.2 Визначення
Випуклість визначають як максимальне значення С.
11.3.2.3 Вимоги до робочих характеристик 
Максимальні допустимі значення випуклості С

зазначено в таблиці 5.

Рисунок 5 — Випуклість С

Таблиця 5 — Максимальні значення випуклості

Познака:
1 — скручування. 

Рисунок 4 — Скручування

1

Виріб
Матеріал

Алюміній, полівінілхлорид PVC Тканина Деревина

Підйомні жалюзі С = 0,5L2 — C - 2 L

Вертикальні жалюзі C = 0.25L*

-jиО

—

Параметр С визначають у міліметрах. 
Параметр L — у метрах.
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11.3.3 Вигин (підйомні жалюзі)
11.3.3.1 Загальні положення
Вигин визначають як відхил поверхні пластини, закріплений на опорних (напрямних) елементах, 

від площини (див. рисунок 6).

1
F

Познака:
1 — вигин.

Рисунок 6 — Вигин
11.3.3.2 Визначення
Вигин визначають як максимальний відхил площини пластини довжиною L від площини у випадку, 

коли жалюзі піднято.
11.3.3.3 Вимоги до робочих характеристик
Максимальні допустимі значення вигину пластини жалюзі зазначено в таблиці 6.

Таблиця 6 — Підйомні жалюзі. Максимальний 
вигин пластини

Довжина пластини, 
м

Максимальний вигин пластини, 
мм

L< 1,5 5

1,5 < Z- £ 2,5 10

2,5 < 1-й 3,5 15

L > 3,5 20

11.3.4 Поперечне жолоблення (для вертикальних жалюзі)
11.3.4.1 Загальні положення
Поперечне жолоблення визначають як відхил поверхні тканинної пластини від площини (див. ри 

сунок 7).

Познака:
1 — поперечне жолоблення.

Рисунок 7 — Поперечне жолоблення

11.3.4.2 Визначення
Поперечне жолоблення (Си) визначають як максимальне значення.
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11.3.4.3 Вимоги до робочих характеристик

Си < 0,04/,
де Си — поперечне жолоблення, мм;

І — довжина пластини, мм.

11.4 Допустимі відхили розмірів
11.4.1 Загальні положення
Відхили розмірів визначають як зміни ширини та висоти виробу після виготовлення виробником 

порівняно з шириною та висотою, заданими під час замовляння.
11.4.2 Визначення
Відхили розмірів визначають за результатами вимірювання.
11.4.3 Вимоги до робочих характеристик
Допустимі відхили дійсних розмірів жалюзі порівняно з розмірами, визначеними замовником, на

ведено в таблиці 7 для температури (23 ± 5)°С. Для підйомних жалюзі висоту вимірюють за закритих 
жалюзі.

Таблиця 7 — Допустимі відхили розмірів
Відхили висоти, які перевищують максимальні до

пустимі відхили, дозволено для жалюзі на роликах 
і гофрованих жалюзі. Допустимі відхили висоти та ши
рини для тканинних штор такі самі, як і для готових 
штор на роликах і гофрованих штор. У разі вертикаль
них жалюзі пластини повинні перекриватися у будь- 
якій заданій точці не менше ніж на 5 мм за закритих 
жалюзі.

11.5 Допустимі відхили від прямокутності
Додатковий відхил на 6 мм/м, але не більше ніж

15 мм, від горизонтальної площини в разі підйомних 
жалюзі, гофрованих штор та штор на роликах, і від 
вертикальної площини в разі жалюзі на роликах, доз

волено в будь-якій точці між положенням висунутого та положенням втягнутого рухомого елемента 
в стані, коли виріб остаточно встановлено (див. рисунок 8).

Ширина L, 
м

Допустимий відхил, 
мм

L *  2 ±2

2 < L £ 4 ±4

L > 4 ±6

Висота Н, 
м

Допустимий відхил, 
мм

Н й  2 ± 5

Н >  2 ± 8

Рисунок 8 — Відхили від прямокутності для штор на роликах
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12 СТІЙКІСТЬ ДО ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
12.1 Загальні положення
Стійкість до зовнішніх чинників характеризується здатністю матеріалів виробу відповідати 

вимогам, викладеним нижче, протягом економічно доцільного терміну експлуатування. Такі вимоги ви
значають:

— кольоростійкість;
— корозійна стійкість;
— стабільність розмірів.
Відповідність вимогам визначають випробовуваннями згідно з методами випробовування, визна

ченими в підрозділах 12.2, 12.3 та 12.4. Ці методи дають змогу визначити відповідність вимогам, що 
стосуються мінімальних значень параметрів, які характеризують якість виробів, у разі використання 
заданих матеріалів.

12.2 Кольоростійкість
12.2.1 Загальні положення
Кольоростійкість визначають як здатність зберігати початковий колір у прийнятних межах.
12.2.2 Визначення
Кольоростійкість визначають згідно з методами, визначеними в EN ISO 105-В04.
12.2.3 Вимоги до робочих характеристик
Згідно з положеннями EN 20105-А02 всі видимі деталі повинні мати показник кольоростійкості не 

нижче ніж 6.

12.3 Корозійна стійкість
12.3.1 Загальні положення
Корозійну стійкість визначають як здатність металевих матеріалів, з покривом чи без покриву, 

протистояти корозії.
12.3.2 Визначення
Вимоги до корозійної стійкості та категорії корозійної стійкості повинні відповідати положенням 

EN 1670, за винятком того, що випробування з розпиленням солі згідно з вимогами ISO 9227 проводять:
— для різних деталей та складників виробу до його складання;
— для зразка виробу, вибраного з невеликої партії виробів (мінімальні розміри штори або жалюзі 

повинні становити 700 мм х 700 мм).
Категорії корозійної стійкості та відповідні покриви деталей повинні відповідати вимогам, викла

деним у 12.3.3.
12.3.3 Вимоги до робочих характеристик
— тип 1: 24 год, внутрішні кліматичні умови Іи /2.
— тип 2: 48 год, внутрішні кліматичні умови /3, ІЛ.
— внутрішні кліматичні умови визначено в додатку А.

12.4 Стабільність розмірів
12.4.1 Загальні положення
Стабільність розмірів визначають як збереження розмірів, заданих під час замовлення виробу,

з урахуванням визначених допустимих відхилів розмірів (під час замовляння виробу задають габаритні 
розміри виробу).

12.4.2 Визначення
Виготовлювач виробу повинен гарантувати, що відхили від заданих розмірів не перевищують зна

чень, зазначених у таблиці 8.
Таблиця 8 — Стабільність розмірів

Жалюзі Висота, мм Ширина, мм

Підйомні жалюзі ± 3,0 % ± 5,0 %

Гофровані жалюзі ± 2,0 % + 0.0 % 
- 2,0 %
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Кінець таблиці 8

Жалюзі Висота, мм Ширина, мм

Вертикальні жалюзі ± 3,0 % Не визначено

Жалюзі на роликах ± 3,0 % тип 1 тип 2 тип 3

+ 0,0 % + 0,0 % + 0,0 %

- 1 . 5 % * ’ - 1 , 0 % - 0 . 5 %

**-3 % під час використання природних волокнистих матеріалів.

12.4.3 Вимоги до робочих характеристик
Допуски для кінцевих розмірів штори наведено в таблиці 8, вимірювання проведено за темпера

тури (23 ± 5) °С.

13 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
13.1 Загальні положення
У цьому підрозділі викладено вимоги, які стосуються зберігання, пакування, транспортування та 

постачання виробів.

13.2 Визначення
Необхідно забезпечити виконання вимог, викладених у підрозділі 13.3.

13.3 Вимоги до робочих характеристик
Жалюзі або кожний елемент штори чи жалюзі повинні забезпечувати можливість безпечного 

транспортування.
Примітка. У всіх випадках під час ручного транспортування вага виробу, що припадає на одну людину, на повинна переви

щувати 25 кг.
Пакування жалюзі або кожного елемента жалюзі повинно забезпечувати можливість безпечного 

зберігання без пошкодження.
Необхідно забезпечити будь-яке спеціальне обладнання для складання, установлення та регулю

вання штор або жалюзі, наприклад відповідні встановлювальні кронштейни.

14 ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ЕКСПЛУАТУВАННЯ
14.1 Загальні положення
Інформація, необхідна для експлуатування жалюзі, повинна відповідати вимогам, викладеним 

у розділі 5 EN ISO 12100-2:2003, і додатковим вимогам, викладеним нижче.

14.2 Сигнальні та застережні засоби
Засторогу, наприклад у вигляді графічного зображення, що застерігає щодо загальної небезпеки, 

згідно з вимогами EN 61310-1, з додатковою текстовою інформацією про те, що перед експлуатуван
ням виробу користувач повинен ознайомитися з інструкцією, необхідно чітко навести в інструкції з ек
сплуатування в усіх випадках, коли примусове переміщення рухомого елемента під час користування 
виробом може спричинити пошкодження виробу.

14.3 Супроводжувальні документи (зокрема інструкції)
14.3.1 Загальні положення
Письмова інструкція повинна відповідати вимогам, викладеним у розділі 5 EN ISO 12100-2:2003. 

Інструкція повинна містити спеціальну інформацію, зазначену нижче.
14.3.2 Інструкція з транспортування, розпаковування та встановлення
14.3.2.1 Загальні вимоги
Інструкція повинна містити повторне викладення інформації, якій відповідає марковання виробу.
Інструкція повинна чітко визначати, в яких випадках виконання заданих процедур дозволено 

непрофесіоналам.
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Інструкція повинна містити інформацію, що стосується послідовності операцій, які потрібно вико
нати для правильного та безпечного встановлення виробу. До такої інформації належать:

— інформація про операції складання, установлювання та закріплювання виробу;
— інформація про етапи складання виробу;
— інформація про будь-які спеціальні вимоги щодо зберігання;
— інформація про способи безпечного транспортування виробу та елементів виробу, особливо 

виробу, який постачають розібраним на елементи достатньо великою масою.
14.3.2.2 Додаткові вимоги щодо виробів з електроприводами
Інструкція повинна містити діаграми, кресленики та іншу інформацію, необхідну для пояснення 

вимог інструкції, особливо у випадках, коли неправильне електричне з’єднання може спричинити ри
зик нещасного випадку або пошкодження обладнання.

Інструкція повинна містити зрозуміло викладену інформацію про правильну настройку електрон
ного вимикача або таймера.

Інструкція повинна попереджати користувача про те, що зміну конструкції або настройки облад
нання допустимо тільки після консультування зі спеціалістами виробника.

Інструкції, які стосуються жалюзі з управлінням ручним вимикачем, повинні містити застороги що
до необхідності встановлення вимикача так, щоб вимикач було розташовано в полі зору користувача, 
але на відстані від рухомих деталей жалюзі на висоті, визначеній у національних нормативних докумен
тах для користувачів з обмеженими фізичними можливостями (переважно на висоті менше ніж 1,3 м).

Якщо передбачено ручне управління для опускання жалюзі, то інструкція повинна містити за
сторогу щодо потреби встановлення пристрою управління на висоті не більше ніж 1,8 м.

14.3.3 Інструкція з експлуатування та технічного обслуговування
14.3.3.1 Загальні вимоги
Інструкція з експлуатування повинна містити інформацію про умови й вимоги, виконання яких не

обхідно під час експлуатування штори або жалюзі, зокрема:
— інформацію щодо правильних способів управління жалюзі;
— інформацію, яка пояснює застережні знаки.
Виробник повинен інформувати користувача щодо необхідності технічного обслуговування виробу 

або обладнання, пов’язаного з виробом, для забезпечення придатності виробу до експлуатування.
Інструкція повинна містити чітку інформацію щодо заміни деталей або елементів виробу, проце

дури технічного обслуговування або перевіряння виробу та періодичності виконання процедур техніч
ного обслуговування.

Якщо експлуатування виробу може призвести до небезпечних обставин, то інструкція повинна 
містити чітку, докладну інформацію щодо дій користувача в таких обставинах.

14.3.3.2 Додаткові технічні вимоги щодо виробів з електроприводом
Інструкція з експлуатування повинна містити таку засторогу:
Важливі правила безпеки
ЗАСТОРОГА! Для забезпечення безпеки користувача необхідно обов’язково виконувати ви

моги, викладені в інструкції.
Інструкцію необхідно зберігати так, щоб був можливий доступ до інформації в будь-який час.
Інструкція повинна містити:
— засторогу щодо заборони дітям гратися із пристроями, призначеними для управління жалюзі; 

пристрої дистанційного управління потрібно зберігати в місцях, недоступних для дітей;
— засторогу щодо необхідності перевіряти відсутність ознак зносу або пошкодження проводів; 

не допустимо використовування проводів, якщо виявлено необхідність їхньої заміни або ремонту.
Інструкція повинна містити зрозуміло викладену інформацію про правильну настройку електрон

ного вимикача або таймера.
Інструкція повинна містити докладну інформацію про те, як користуватися пристроєм для руч

ного опускання втягнутої жалюзі, оскільки вона може впасти внаслідок ослаблення або пошкодження 
пружини.

Для внутрішніх жалюзі з управлінням, під час якого користувач не може спостерігати за жалюзі, 
необхідно передбачити засоби для унеможливлення випадкового переміщення жалюзі під час вико
нання робіт поблизу жалюзі, наприклад під час очищування вікон або стін.
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Перед контролюванням або технічним обслуговуванням елементів електричного обладнання не
обхідно вимкнути електроживлення згідно з правилами безпеки.

За наявності пристрою захисту в складі жалюзі інструкція повинна попереджати користувача про 
те, що зміну конструкції або настройки обладнання допустимо тільки після консультування зі спеці
алістами виробника. Невиконання цієї вимоги може призвести до небезпечної ситуації.

Інструкція з експлуатування та технічна документація для жалюзі з електроприводом повинна 
містити інформацію щодо рівня звукового тиску, визначеного за шкалою А, у зоні розташування корис
тувача згідно з 1.7.4f додатка A EN ISO 12100-2:2003.

Примітка. Шум під час користування жалюзі не вважають суттєвою небезпечністю і визначають тільки як показник комфорту. 
Однак 1.7.4f додатка A EN ISO 12100-2:2003 вимагає, щоб інструкція містила інформацію щодо дійсного рівня звукового тиску, якщо 
рівень звукового тиску перевищує 70 дБ (А) або. у більшості випадків, про те, що рівень звукового тиску не перевищує 70 дБ (А).

14.4 Маркування
До мінімального марковання жалюзі належать такі:
— назва та адреса підприємства виробника;
— обов’язкове марковання1*;
— рік виготовлення;
— познаки серії або типу виробів, за потреби;
— серійний або ідентифікувальний номер, за потреби;
— номінальні параметри виробу з електроприводом (напруга, частота, потужність тощо).

ДОДАТОК А 
(довідковий)

ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВНУТРІШНІХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 
(УСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ)

А.1 Визначення параметрів, що характеризують внутрішні кліматичні умови
До параметрів, що характеризують внутрішні кліматичні умови, належать такі:
— W — кількість водяної пари, яка утворюється протягом години, у певному приміщенні, вира

жена в грамах за 1 год (г/год);
— п — швидкість обміну повітря в приміщенні, виражена в кубічних метрах за 1 год (м3/год). 
Відповідно до внутрішніх кліматичних умов протягом типового періоду в холодну пору року при

міщення класифікують так:
— приміщення з незначною вологістю W/n < 2,5 г/ма;
— приміщення з помірною вологістю 2,5 < W/n < 5 г/м3;
— приміщення з підвищеною вологістю 5 < W/n < 7,5 г/м3;
— приміщення з високою вологістю W/n > 7,5 г/м3.

А.2 Класифікація приміщень відповідно до внутрішніх кліматичних умов
а) Приміщення з незначною вологістю: І,
— адміністративні приміщення без систем кондиціювання повітря, приміщення шкіл із денним 

навчанням, приміщення з контрольованими механічними системами вентилювання, пристрої, 
в яких водяна пара видаляється негайно після утворення (витяжні ковпаки та інші подібні при
строї);

— промислові приміщення, які використовують як склади, майстерні або подібні об’єкти, в яких 
відсутнє утворювання пари;

— спортивні приміщення з обмеженим доступом людей (крім плавальних басейнів або льодових 
майданчиків), за винятком допоміжних приміщень (душових кабін, роздягалень та подібних при
міщень).

11 Для внутрішніх штор і жалюзі з електроприводом та подібних виробів, призначених для продажу в межах Європейської 
економічної зони (ЕЕА) — марковання СЕ згідно з визначенням у прийнятих директивах Європейського Союзу.
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b) Приміщення з помірною вологістю: І2
— шкільні приміщення з відповідним вентилюванням;
— житлові приміщення, охоплюючи кухонні та туалетні приміщення, які достатньо опалюють 

і вентилюють, без перенаселення;
— спортивні приміщення з відкритим доступом людей;
— приміщення для культурних заходів, багатофункційні приміщення та приміщення для релігій

них служб.
Примітка. Приміщення, що належать до останньої категорії, можна розглядати як приміщення з помірними або достатніми 

кліматичними умовами залежно від кількості людей, на яке розраховано приміщення.
c) Приміщення з підвищеною вологістю: І3
— побутові приміщення з недостатнім вентилюванням або перенаселені;
— приміщення з високим рівнем населеності людьми або тваринами (тваринницькі приміщення, 

стайні, деякі майстерні та подібні приміщення);
— приміщення з контрольованими кліматичними умовами, необхідними для певних технологічних 

процесів;
— приміщення із системами кондиціювання повітря, в яких підвищена вологість підтримується 

навіть за низьких температур зовнішнього середовища (взимку);
— приміщення, які опалюють приладами радіаційного опалення з використанням газового палива.
d) Приміщення з високою вологістю: І4
— спеціальні приміщення, до яких належать промислові приміщення, в яких необхідно підтриму

вати високу вологість, комунальні пральні з безперервним режимом роботи;
— приміщення з високим умістом водяної пари в повітрі, за якого відсутні умови для суттєвої 

корозії навіть протягом коротких проміжків часу.
e) Приміщення з несприятливими умовами: І5
— приміщення з хімічно агресивною атмосферою (наприклад приміщення з атмосферою, спри

ятливою для хімічної корозії, приміщення з витоком корозійних речовин), навіть протягом ко
ротких проміжків часу.

ДОДАТОК В 
(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК СУТТЄВИХ НЕБЕЗПЕК 
ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТУВАННЯ ЖАЛЮЗІ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Цей додаток містить інформацію щодо суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та подій, яких 
стосується стандарт, визначених методами оцінення ризиків, як вагомих під час експлуатування 
внутрішніх жалюзі з електроприводом та у зв’язку з якими необхідно вживати заходів для усунення 
або зниження ризиків.

Таблиця В.1 — Суттєві небезпеки

Розділ та підрозділ 
EN 1050:1996 додатка А Небезпека

Відповідні розділ 
та підрозділ 

цього стандарту

Небезпека, небезпечні ситуації та небезпечні події

1 Небезпека, пов’язана з механічним обладнанням 8.1

а) Унаслідок форми виробу 6

е) Унаслідок невідповідної механічної міцності 8 .2 ,14

1.2 Небезпека внаслідок зіткнення з перешкодою 8.1

1.3 Небезпека поранення

2 Небезпека, пов’язана з електрообладнанням

2.1 Унаслідок можливості безпосереднього контакту людини 
з елементом під напругою

8.1
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Кінець таблиці В.1

Розділ та підрозділ 
EN 1050:1996 додатка А Небезпека

Відповідні розділ 
та підрозділ 

цього стандарту

2.2 Унаслідок можливості опосередкованого контакту людини 
з елементом під напругою

8.1,14

7 Небезпека, пов’язана з матеріалами та виробами

7.1
Унаслідок стикання з рідиною чи газом, або внаслідок вдихан
ня газу

9

8.1 Унаслідок прикладення надмірного зусилля 13

ДОДАТОК ZA 
(довідковий)

УЗГОДЖЕНІСТЬ ЦЬОГО СТАНДАРТУ 
З ДИРЕКТИВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Цей стандарт розроблено за дорученням, виданим Європейському комітетові зі стандартизації 
Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі (EFTA).

Відповідає суттєвим вимогам директиви 98/37/ЕС, яка стосується механічного обладнання, до- 
повненої та зміненої згідно з директивою 98/79/ЕС.

Наведена вище директива EC поширюється не на всі вироби з електроприводом.
Відповідність вимогам, викладеним у розділах 6, 8, 9,13 і 14 цього стандарту, є одним із засобів 

забезпечення відповідності суттєвим вимогам 98/37/ЕС та нормативних документів Європейської асо
ціації вільної торгівлі.

ЗАСТОРОГА! Для виробів, на які поширюється цей стандарт, можуть бути дійсними інші 
вимоги та інші директиви Європейського Союзу.

БІБЛІОГРАФІЯ
EN 1522:1998 Windows, doors, shutters and blinds — Bullet resistance — Requirements and classi

fications
EN 1523:1998 Windows, doors, shutters and blinds — Bullet resistance — Test method
prEN 14500:2002 Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Test methods
prEN 14501:2002 Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Assessment of performances.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ДСТУ 4547:2006 Вікна, двері та жапюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація (EN 1522:1998, 

MOD)
ДСТУ 4548:2006 Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Метод випробування (EN 1523:1998, 

MOD)
prEN 14500:2002 Вікна та жалюзі. Теплопровідність та комфортні умови. Методи випробування 
prEN 14501:2002 Вікна та жалюзі. Теплопровідність та комфортні умови. Оцінювання відповід

ності.



ДСТУ EN 13120:2008

Код УКНД 13.310, 91.060.50

Ключові слова: внутрішні жалюзі, безпека, випробування, експлуатаційні вимоги.


	Передмова
	Національний вступ
	Вступ до EN 13120:2004
	1  Сфера застосування
	2 Нормативні посилання
	З Терміни та визначення понять
	4 Робоче зусилля
	5 Функціювання приводу. діаграма hpv (зусилля, що прикладає людина залежно від розмірів механізму)
	6 Неправильне користування
	7 Механічна зносостійкість (за повторення робочих циклів)
	8 Безпечність під час експлуатування
	9 Гігієна, безпечність для здоров’я людейі навколишнього середовища
	10 Тепловий опір
	11  Зовнішній вигляд
	12 Стійкість до зовнішніх чинників
	13 Транспортування та зберігання
	14 Інформація, необхідна для експлуатування
	Додаток А (довідковий)Визначення, що стосуються внутрішніх кліматичних умов (усередині приміщення)
	Додаток В (обов’язковий)Перелік суттєвих небезпек під час експлуатування жалюзі з електроприводом
	Додаток ZA (довідковий)Узгодженість цього стандарту з  директивами Європейського союзу
	Бібліографія

