Children's safety

EN 13120

Norma STN EN 13120 pre Bezpe nos našich deti.
Deti sú pre každého z nás tým najdôležitejším na svete. Baví nás sledova ich pokroky, tešíme sa z ich
nových zru ností, radujeme sa z ich zvedavosti a objavovania sveta okolo seba. Bežné domáce vybavenie,
spotrebi e, nábytok, ale aj žalúzie a rolety sa môžu sta najmä pre doj atá a menšie deti potenciálnym
nebezpe enstvom.
Norma STN EN 13120 sa vz ahuje na všetko vnútorné tienenie inštalované na miestach, kde môžu mat
prístup deti vo veku od 0 - 42 mesiacov, to sú napríklad byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostoly,
obchody, školy a všetky verejné miesta. Interiérové žalúzie, u ktorých nevznikajú žiadne nebezpe né slu ky
ovládacieho mechanizmu, sú z h adiska plnenia tejto normy považované za zodpovedajúce.
Norma sa naopak nevz ahuje na miesta, kde sa výskyt detí nepredpokladá, ako sú kancelárie, výrobné
haly, laboratória a podobne. V tomto prípade musí by na výrobku upozornenia s nasledujúcim textom:
"Výrobok je ur ený na inštaláciu v priestoroch, kde sa nepredpokladá prístup die a".
Nebezpe enstvo uškrtenia doj at a malých detí vzniká tam, kde prístupná šnúra (šnúry), ktorá je sú as ou
vnútorného tienenia, môže vytvori nebezpe nú slu ku alebo predstavuje nebezpe enstvo zamotania.
Kompletné odstránenie nebezpe enstva uškrtenia možno najlepšie dosiahnu tým, že je šnúra držaná
mimo dosah detí. Ak je šnúra požadovaná pre ovládanie vnútorného tienenia , musí by pravdepodobnos
uškrtenia minimalizovaná tým, že sa odstráni nebezpe ná slu ka, í použitím systému pre pretrhnutie,
alebo použitím upevneného napínacieho systému.

Systém pre pretrhnutie
žka vy ahovacej šnúry musí by obmedzená takto:
Ak nie je špecifikované montážna výška, Bude d žka ovládania ( ahacieho lanká) menšie ako alebo rovná
2/3 výšky clony.

Ak je výška zadaná, bude vzdialenos od podlahy k spodnej asti ovládania aspo 0,6 m.

Nebezpe ná slu ka musí by odstránená v priebehu postupného pôsobenia za aženia 6 kg alebo najneskôr
do 5 sekúnd po pôsobení.

Upevnený napínací systém
Upevnený napínací systém zabra uje slu ke retiazky sta sa vo ným. Toto sa dosiahne montážou
upevneného prídržného zariadenia v maximálnej možnej vzdialenosti od ovládacieho mechanizmu.
Vzdialenos medzi dvoma prame mi slu ky nesmú by vä šieho než 50 mm v mieste výstupu z pevného
napínacieho zariadenia, sú asne musia by vy ahovacie šnúry obmedzené nasledovne:
Ak nie je špecifikovaná inštala ná výška, ak je výška clony menšia alebo rovná 2,5 m, je d žka vy ahovacej
šnúry nižšia alebo rovná 1 m.
Ak nie je špecifikovaná inštala ná výška ak je výška žalúzie vyššia ako 2,5 m, je d žka šnúry nižšia alebo
rovná výške clony s odpo ítaním hodnoty 1,5 m.
Ak je inštala ná výška špecifikovaná, bude vzdialenos od podlahy k spodnej asti ovládacej šnúry aspo
1,5 m.

M-tech partner ochranné systémy
Bývate alebo oskoro budete býva v dome i byte Vašich snov. Vyberáte si žalúzie alebo rolety tak, aby
splnili Vaše požiadavky na zatienenie interiéru, svetelnú i tepelnú pohodu pre prácu a odpo inok.
Spolo nos M-tech partner s.r.o. Vám ale ponuka aj nasledujúce ochranné prvky pre zaistenie bezpe ia
vášho domova a hlavne Vašich detí:

Spojka
Spojka zaistí, že pri pôsobení sily vä šej ako 6kg dôjde k roztrhnutiu retiazke a eliminácii nebezpe nej
slu ky.

Kladka
Pri jej použití dôjde k napnutiu ovládacích šnúr tak, že medzi dvoma šnúrami nie je možné vytvori slu ku.

Navijak, Dve Kolieska
Zabra ujú šnúram tvori slu ky zárove ICH udržujú vo výške MIMO dosah detí.

Vhodnos jednotlivých bezpe nostných systémov pre konkrétny produkt ukazuje tabu ka.

Spojka CS1

Spojka CS2

Kladka CS3

X

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

ISO SYSTÉM IAL

X

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

ISO SYSTEM ILS

X

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

Navijak

Kladka

ISO SYSTÉM IHT

INTERIÉROVÁ
TIENIACA
TECHNIKA

Šnúra

Spojka

Odporú aný ochranný systém MOC
Dve kole ka*
CS5

Odporú aný ochranný systém

Dve kole ka (Kód CS5)

Retiazka

Šnúra/tiahlo

Rizikové ovládanie

Navijak (Kód CS4)

Navijak CS4

Kladka (Kód CS3)

Dve kole ka

Spojka (Kód CS1 a CS2)

HORIZONTAL HI

X

0,24 €

HORIZONTAL HM

X

0,24 €

DREVOLUX DL27

X

0,24 €

CETTA CN50S

X

VERTIKÁLNÉ ŽALÚZIE

X

PLISSE-ovladané šnúrou

X

(použitá v interiéri)

X

X

X

X

1,80 €

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

X

1,80 €

0,24 €

FANROLL - FR

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

FANROLL - FRD

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

FANROLK - FDN

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

FANROLL - FM

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

FANROLL - FTR

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

ROLLITE

X

X

0,24 €

0,60 €

0,96 €

Cena s DPH za ks
* dve kole ka - cena je za 1 ks objedna nutné min 2ks

Pri objednávaní môžte uvádza skrátený kód alebo priamo skratku skladové íslo.

Ozna enie výrobku
Každý balík interiérovej tieniacej techniky bude vidite ne ozna ený štítkom.
VAROVANIE!

Norma STN EN 13120

Malé deti sa môžu uškrti v slu kách retiazok,
ahacích šnúr, pásov a vnútorných šnúr, ktorými sa
ovláda výrobok.
Cie om je predchádza uškrteniu a zapleteniu sa
šnúry uchovávajte mimo dosahu detí. Šnúry sa
môžu ovinú die u okolo krku.
Presu te postele, detské postie ky a nábytok od
týchto šnúr, retiazok a okenných clôn.
Šnúry nikdy nezväzujte dohromady. Ubezpe te sa ,
že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slu ku.

Ozna enie výrobku s montážou do priestoru s prístupom detí
Každý výrobok interiérovej tieniacej techniky ktorý sa bude montova v priestore, do ktorého môžu ma
prístup deti vo veku do 0 do 42 mesiacov, bude vidite ne ozna ený štítkom.
VAROVANIE!

Norma STN EN 13120

Malé deti sa môžu uškrti v slu kách retiazok,
ahacích šnúr, pásov a vnútorných šnúr, ktorými sa
ovláda výrobok.
Cie om je predchádza uškrteniu a zapleteniu sa
šnúry uchovávajte mimo dosahu detí. Šnúry sa
môžu ovinú die u okolo krku.
Presu te postele, detské postie ky a nábytok od
týchto šnúr, retiazok a okenných clôn.
Šnúry nikdy nezväzujte dohromady. Ubezpe te sa ,
že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slu ku.

Ozna enie výrobku s montážou do priestoru, kde by nemali ma prístup deti
Každý výrobok interiérovej tieniacej techniky ktorý sa bude montova v priestore, do ktorého nebudú ma
prístup deti vo veku do 0 do 42 mesiacov, bude vidite ne ozna ený štítkom

VAROVANIE!
Výrobok je ur ený výhradné na montáž
v priestoroch do ktorých by nemali ma prístup deti
(kancelárie, továrne…).
.
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