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Kdo je Bircher Reglomat?
Bircher Reglomat vyvíjí, vyrábí a distribuuje senzorové systémy s cílem 
zabezpečit rostoucí globální toky osob a vozidel a vytváří pohodlnější a 
energeticky úsporné přístupové systémy. Progresivní výrobce senzorů 
neustále zpracovává nová řešení pro zvládnutí budoucích výzev v 
průmyslu a veřejné dopravě. 

Prostřednictvím celosvětového zastoupení pracuje Bircher Reglomat s 
plným nasazením, aby byla individuálně realizována specifi cká přání 
a požadavky zákazníků. S oporou v hodnotách angažovanosti, integrity, 
týmové práce a odvahy získává a potvrzuje důvěru ze strany zákazníků 
a partnerů. Firma Bircher Reglomat je certifi kována podle ISO9001 a 
ISO14001.

Co je účelem a ambicí této 
bezpečnostní příručky?
V posledních letech v Evropě probíhají stále intenzivnější diskuse 
o interpretaci a pochopení předpisů EU. Zdá se nám, že existuje 
nejistota, pokud jde o to, jak interpretovat a implementovat normy. 

Tato příručka byla vydána jako pomůcka pro projektanty, zákazníky, 
inženýry, instalační fi rmy i koncové uživatele a shrnuje a prezentuje 
informace ve snadno srozumitelné podobě. Uvádíme v ní nejdůležitější 
informace z norem EU, které se týkají bezpečnosti při používání 
motorizovaných / elektricky ovládaných dveří, vrat a bran. Je na zodpo-
vědnosti každé jednotlivé právnické i fyzické osoby působící v tomto 
oboru, aby získala příslušné znalosti všech platných předpisů a norem. 
Tento dokument musí být tudíž považován pouze za úvod a průvodce, 
v žádném případě nenahrazuje předpisy EU. 

Naší ambicí je přispět ke zvýšení povědomí o nebezpečích a řešeních, 
která jsou na trhu k dispozici tak, aby byl svět bezpečnější pro všechny. 
Prezentací naší široké nabídky výrobků a systémových řešení bychom 
rádi jasně ukázali čtenářům, jaké jsou možné způsoby využití našich 
výrobků tak, aby byly dodrženy v současnosti platné normy a předpisy 
EU. Mezi země, pro které platí evropské normy pro dveře a vrata, 
patří všechny členské státy EU plus členové EFTA (Island, Norsko, 
Švýcarsko) a ostatní státy (Makedonie, Turecko). 

Věříme, že tato bezpečnostní příručka bude pomůckou a podporou pro 
všechny, kteří působí na trhu s dveřmi, vraty a branami, a pomůže jim 
zlepšit jejich pochopení stále rostoucích zákonných požadavků. 
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Označení CE je důležitým ukazatelem shody výrobku s platnými právními předpisy EU a umožňuje volný pohyb 
zboží v rámci evropského trhu. Připojením označením CE výrobce potvrzuje svoji vlastní odpovědnost za 
to, že výrobek splňuje všechny podmínky pro označení CE, jak je požaduje zákon, a že výrobek může být 
prodáván v rámci Evropského hospodářského prostoru. Zásadním faktorem je shoda výrobku s harmonizo-
vanými bezpečnostními normami. 

Právní požadavky pro získání označení CE
Všechny motoricky ovládané dveře a vrata musí splňovat Směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Nová motoricky ovládaná průmyslová vrata a brány musí být opatřeny Prohlášením o vlastnostech, 
protože se na ně vztahuje harmonizovaná norma EN13241-1 související s Nařízením o stavebních výrobcích 
(CPR). Dveře a vrata musí být výrobcem opatřeny označením CE na znamení toho, že výrobek splňuje 
deklarované hodnoty, jakož i příslušné směrnice a normy.

Nové motoricky ovládané dveře pro pěší (kromě otočných dveří) musí být opatřeny Prohlášením o vlast-
nostech, protože se na ně vztahuje harmonizovaná norma výrobku EN16361 (povinná od 30. června 2015). 
Prohlášení o vlastnostech je povinné od 1. července 2013 pro všechny stavební výrobky, na které se vztahuje 
harmonizovaná norma související s CPR. 

Motorický ovládané otočné dveře dostávají označení CE podle Směrnice o strojních zařízeních a 
EN16005 / DIN 18650, bez Prohlášení o vlastnostech.

Mezi bezpečnostní funkce, pro které musí být vydáno Prohlášení o vlastnostech, patří zavírací síla dveří 
pro pěší a průmyslových vrat a bran a také stálost otevírací síly v průběhu času v případě dveří pro pěší. 
K průmyslovým vratům pohybujícím se ve svislém směru musí být vydáno Prohlášení o bezpečném 
otevírání. Jediná chyba nesmí vést k nekontrolovanému pohybu nebo pádu vrat a také musí být zajištěna 
bezpečnost proti vykolejení.

Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat, a to v jazyce uznávaném v dané zemi, 
následující údaje: 
a)  Typové označení
b)  Výrobní číslo, které usnadňuje identifi kaci
c)   Název a kontakty výrobce (autora technické dokumentace) a případného zástupce s mandátem zastupovat výrobce s uvedením jména a kontaktů
e)  Systém použitý k posouzení a ověření funkčnosti, například zavíracích sil
f)  Odkaz na příslušnou harmonizovanou normou
g)  Název a identifi kační číslo zkušebního ústavu, co testoval a jaká osvědčení vydal
h)  Deklarované parametry, např. zavírací síly. Vlastnosti, které nejsou relevantní pro prohlášení, jsou označeny symbolem NPD 
 (není deklarována žádná vlastnost)

Prohlášení o vlastnostech se 
předkládá při dodání. Dodací 
dokumenty také mohou 
obsahovat odkaz na internetové 
stránky, ovšem za předpokladu, 
že je zaručena přístupnost 
stránek a že dokument zůstane 
beze změny a přístupný po 
dobu nejméně 10 let.

Vysvětlení označení CE

Obsah prohlášení CE 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brusel

EN 16361

Dveře, s výjimkou otočných, původně určené 
k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností 
požární odolnosti a kouřotěsnosti pro vnitřní 
použití s požadavky na energie.
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Název a adresa výrobce

(EU) č. 305/2011; 2006/42/EC; 2014/30/EC

13 
(poslední dvě číslice roku, kdy bylo 

označení CE připojeno)

EN 13241-1

Vodotěsnost     (technická třída)
Odolnost proti zatížení větrem    (technická třída)
Součinitel prostupu tepla          (hodnota)
Propustnost pro vzduch        (technická třída)

Popis výrobku a zamýšlené použití

Výrobní číslo nebo jiné unikátní identifi kační číslo

Výrobek:  Průmyslová vrata a brány, pro které platí EN 13241-1
Zamýšlené využití:   Pro konkrétní určené využití nebo využití s konkrétními požadavky, zejména na hluk, 

energetickou nepropustnost a bezpečné používání.

Výrobek:   Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, 
pro které platí EN 16361

Zamýšlené využití:  pro vnitřní komunikace, použití na únikových cestách a jiné konkrétní určené využití 
nebo využití s konkrétními požadavky, zejména na hluk, energetickou nepropustnost 
a bezpečné používání

Základní vlastnosti Požadavky
(Ustanovení v 

EN13241-1)

Požadavky
(Ustanovení v 

EN 16361)

Povinně 
vyžadované 

úrovně a/
nebo třídy

Povinně vyžadované 
úrovně a/
nebo třídy

Výsledek zkoušky 
uveden jako

Citace

Bezpečné otevírání (pro vrata se svislým pohybem)

Základní vlastnosti

4.2.8

4.6

-

–

Schváleno / Neschváleno

4.3.3

4.11

Třída PPD (počet 
cyklů použití, kdy 

nárazové síly jsou stále 
v souladu s 4.6)

- Schváleno / NeschválenoZavírací síla (pro motoricky ovládaná průmyslová vrata)

Nárazové síly (bez-
pečnost při užívání)

Stálost nárazových sil 
(bezpečnost při užívání) – 
nepodléhání stárnutí/
degradaci

Základní bezpečnostní vlastnosti, které musí být uvedenyPříklad označení CE – Průmyslová vrataPříklad označení CE – Dveře pro pěší

Označení CE, jak je uvedeno ve 
Směrnici o strojních zařízeních 
2006/42/ES
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Posouzení rizika 
Analýza rizik se provádí v souvislosti s označením CE. 
Posouzení rizika je systematický postup spočívající 
v identifi kaci nebezpečí a posouzení rizik, která 
mohou nastat, a sepsání požadavků na ochranu zdraví 
a bezpečnost, které platí pro dveře a vrata, a 
také přijatých opatření. Rizika musí být (podle 
EN ISO 12100) identifi kována, odstraněna, kontrolová-
na a omezena pomocí ochranných opatření, jako 
například senzorů. Uživatelé musí být informováni v 
návodu k použití a technické dokumentaci o zbytko-
vých rizicích, která nemohla být úplně odstraněna 
nebo kontrolována. Posouzení rizika a řízení rizika je 
klíčem k dodržení zákonů a bezpečnosti při užívání.

Předpokládá se, že dveře, vrata a brány, které 
jsou v souladu s harmonizovanými normami 
výrobků, jsou v souladu se základními požadavky 
na ochranu zdraví a bezpečnost. A soulad s normami 
zahrnuje posouzení a kontrolu konkrétních rizik v 
každém individuálním prostředí a ve vztahu k jednot-
livým typům uživatelů. Veškeré motoricky ovládané 
dveře a brány musí vyhovovat základním požadavkům 
na ochranu zdraví a bezpečnost, jak jsou uvedeny v 
Příloze 1 Směrnice o strojních zařízeních.

Funkce kritické pro bezpečnost, identifi kované v 
rámci analýzy rizik a na základě systému řízení obdrží 
odpovídající úroveň snížení rizika podle EN ISO 13849-1 
nebo EN IEC 62061. Koncepce PL (úroveň výkonnosti) 
je použita v normě EN ISO 13849 k popisu příspěvku 
ke snížení rizika, pokud jde o identifi kované funkce 
kritické pro bezpečnost.

Základní požadavek CPR na díla BWR 4. 
Bezpečnost a přístupnost při užívání

Budovy (stavební díla jako celek a jejich samostatné 
části) musí být projektovány a budovány bez nepřija-
telných rizik a rizik zranění. Budovy musí být zejména 
projektovány a budovány tak, aby byly dostupné pro 
postižené lidi a aby je tito lidé mohli užívat.

Vývojový diagram posouzení rizika podle EN ISO 12100:2010

Analýza rizika = jaké zmírnění rizika/jaká 
úroveň výkonnosti je potřebná?

S  = Závažnost zranění
S1 = Mírná (normálně vyléčitelné zranění)
S2 = Vážná (obvykle nevyléčitelné zranění nebo smrt)
F  = Jak často se výrobek používá / jaké je vystavení riziku
F1  = Používá se zřídka až méně často / krátkodobá expozice
F2  = Používá se často až neustále / dlouhodobá expozice
P  = Možnost vyhnout se nebezpečí a zabránit zranění
P1 = Možné za konkrétních podmínek
P2 = Jen stěží možné

ISO 13849-1 Obrázek A.1 – Posouzení rizika
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Zodpovědnost za označení CE
Zodpovědnost za označení CE a potenciální závazky spočívají na výrobci a na 
prodejci na evropském trhu. Kupující musí přezkoumat funkčnost základních 
vlastností dveří/vrat. Odpovědnost za dodržení zákona spočívá na odpovědné 
osobě, kterou bude buď výrobce, dodavatel nebo instalační fi rma, a to v závislosti 
na okolnostech. 

V případě, že kupující nezajistí, aby výrobek nesl označení CE, a dodavatel 
předloží doklady ve formě „Prohlášení o vlastnostech“ a „Prohlášení o shodě“, 
odpovědnost v případě nehody a následné újmy na zdraví by mohla být přenesena 
na majitele nemovitosti nebo osoby mající kontrolu nad zařízením vybaveným 
motoricky ovládanými dveřmi, které nejsou označeny nebo deklarovány. Nedosta-
tečně zřejmé označení CE může mít podle zákona o pracovním prostředí za 
následek pokutu anebo dokonce zákaz užívání výrobku, pokud by byl považován 
za nebezpečný. 

V „Prohlášení o shodě“ je identifi kován subjekt, který je ze zákona zodpovědný za 
dodávku dveří/vrat. Instalační společnost vydávající tento dokument svým vlastním 
jménem přijímá podstatnou odpovědnost jako „výrobce“ a musí být schopna 
předložit doklady potřebné pro označení CE. V případě nehody bude technická 
dokumentace, tj. dodavatelovo Prohlášení o začlenění nebo Prohlášení o shodě 
a jiné dokumenty, sloužit jako důkaz obhajoby pro soudní řízení. Je nezbytné, 
aby společnost zajistila, že kombinace motoru, řídicí jednotky, dveří/brány a 
bezpečnostního vybavení společně s okolní konstrukcí bude splňovat bezpečnostní 
požadavky. 

Dokumentace k označení CE musí být na požádání kompetentního orgánu činného 
v trestním a bezpečnostním řízení předložena v krátké lhůtě, a to po dobu nejméně 
10 let od okamžiku, kdy byly dveře / vrata vyrobeny. Instalační společnosti zastu-
pující výrobce dveří se musí ujistit, že obdrží „Prohlášení o shodě“ od dodavatele 
dveří/vrat. Musí také doložit, že pokyny pro instalaci byly dodrženy, například 
pomocí podepsaných a datovaných kontrolních seznamů z provedených kontrol a 
zkoušek.

Vystavitel „Prohlášení o shodě“, které zahrnuje instalaci motoricky ovládaných 
dveří nebo vrat, musí zajistit, aby instalační technik měl potřebné znalosti výrobku 
a odborné znalosti a byl způsobilý k provedení práce. Montáž, servis a opravy smí 
provádět pouze osoba s dostatečnou odbornou způsobilostí. 

Určitá zjednodušení, pokud jde o proces označení 
CE, jsou povolena pro mikropodniky s méně 
než 10 zaměstnanci a ročním obratem 
max 2.000.000 eur. Mohou využít Specifi cké 
technické dokumentace (STD) k prokázání, že 
výrobek vyhovuje aktuálním požadavkům.

K součástem jako jsou senzory nemusí být doloženo 
Prohlášení o shodě při dodávce vrat/dveří, ale toto 
prohlášení musí být předloženo na vyžádání do 
3 dnů (obvykle získávají označení CE na základě 
Směrnice o nízkém napětí [LVD] a Směrnice o elek-
tromagnetické kompatibilitě [EMC]). Senzory jsou 
bezpečnostní prvky ve smyslu Směrnice o strojních 
zařízeních a EN ISO/ EN IEC a musí být doloženy v 
technické dokumentaci.
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Při kombinaci omezení síly a světelné clony/světelné závory nemusí být funkce světelné clony/světelné závory monitorována, je-li kontrolována alespoň 
jednou za 6 měsíců. „Dveře na dohled“ je ovládání z pozice, která umožňuje plný, přímý a trvalý pohled na dveře během provozu.

Maximální přípustná zavírací síla je vždy měřena proti jiné zavírací hraně nebo 
rovnému povrchu v blízkosti brány s plochou alespoň 0,1 m2 a se stranami dlou-
hými minimálně 100 mm. Není přijatelné žádné drcení o ostré hrany v blízkosti 
dveří/vrat. Pokud by se v blízkosti dveří nacházely ostré hrany, které by předsta-
vovaly riziko, musí být takové riziko odstraněno před připojením označení CE. 

Omezení síly

PRŮMYSLOVÁ VRATA A BRÁNY

Režim ovládání „mrtvého 
muže“ (dveře na dohled)

Impulsní aktivace

Dveře na 
dohled

Dveře mimo 
dohled 

Automatické ovládání

Ovládání „mrtvého 
muže“ (žádné požadavky 

na omezení síly)

Ovládání spínačem s 
klíčem (žádné požadavky 

na omezení síly)

Dveře se nenacházejí ve 
veřejném prostoru a mají 
omezenou skupinou 
vyškolených uživatelů

Omezení síly � po-
mocí bezpečnostních 
hran nebo v motoru

Omezení síly pomocí bezpečnostních hran nebo v 
motoru plus světelná clona/světelná závora

Omezení síly pomocí bezpečnostních hran nebo v motoru plus světelná clona/světelná závora �+�

nebo záruka, že nemůže dojít ke kontaktu s dveřním křídlem 
až do výšky 2,5 metru

nebo záruka, že nemůže dojít ke kontaktu s dveřním křídlem 
až do výšky 2,5 metru

nebo záruka, že nemůže dojít ke kontaktu s dveřním křídlem až do výšky 2,5 metru

Omezení síly plus � 
světelná clona/světelná závora �

Omezení síly pomocí bezpečnost-
ních � hran nebo v motoru

Dveře se nacházejí ve 
veřejném prostoru a mají 
omezenou skupinou 
vyškolených uživatelů

Dveře jsou přístupné 
široké veřejnosti a každý je 
může libovolně používat

Ovládání

Umístění

I když to není nutné pro 
minimální úroveň bezpečnos-
ti, může v individuálních 
případech posouzení rizika 
ukázat, že je nutné další 
zmírnění rizika pomocí 
různých bezdotykových 
zabezpečovacích zařízení. 
Např. světelné clony na obou 
stranách dveří nebo jiné 
senzory, které dále zmírňují 
riziko kontaktu s dveřním 
křídlem. 

Maximální zavírací síly 

Maximální dynamické síly 
zavírací hrany podle EN 12453 
pro vrata a brány
Průmyslové posuvné dveře a brány, průmyslové 
skládací dveře a brány, průmyslové otočné dveře 
a brány

Max 400 N těsně před zavřením 50–500 mm
Max 1400 N při zbytku pohybu dveří > 500 mm 
(plus dveřní křídlo proti pevné překážce až do 
výšky 2 m okolo dveří)

Max 400 N ve všech výškách > 50 mm
Max 1400 N pro dveřní křídla proti okolním 
plochým povrchům

Sekční vrata, sklopná vrata, rolovací vrata a 
mříže, jiná svislá průmyslová vrata a brány

Fd

Td

Tt

Fs

1400N

400N

150N

25N

Fd = max. dynamická (krátkodobá) síla, 
Fs = max statická (stlačující) síla 
Td = max. 0,75 s a Tt = max. 5 s

�

Minimální bezpečnostní požadavky na zavírací hrany 
průmyslových vrat  EN12453 5.5.1 tabulka 1 

6 © Bircher Reglomat AG, www.bircher-reglomat.com



80

44.5

10
5

4036

45
12

Rozdíly mezi bezpečnostními lištami spočívají v reakční době 
(aktivační vzdálenosti), síle potřebné k aktivaci a v tom, jak velké 
zmenšení zavírací síly (zastavovací vzdálenost) nabízejí v průběhu 
reakční a zpomalovací doby vrat.

Elektrické hrany jsou často monitorovány pomocí odporového 
měření. Při použití pneumatických hran se provádí zkouška proti 
zemi, když se dveře zavírají, která potvrdí funkci a generuje 
testovací signál pro řídicí jednotku. 

Bezpečnostní lišty se musí stát použitelnými do 30 sekund poté, co 
byly plně stlačeny zkušebním tělesem po dobu 24 hodin. Bezpeč-
nostní hrany musí být označeny názvem výrobce, označením typu 
a vysledovatelným kódem. Testování zavíracích sil se provádí pro 
různé typy průmyslových vrat a bran v bodech defi novaných v normě 
EN12445.

Elektrické hrany pro odporové monitorování

Pneumatické bezpečnostní hrany s 
tlakovzdušným spínačem

Elektrické bezpečnostní lišty s 
odporem nebo diodou

Omezení síly pomocí bezpečnostních hran

Při zkoušce zavírací síly se používá nástroj, který je opatřen plochým 
snímacím prvkem o průměru 80 mm.

Některé pohony vrat a brán nabízejí zabudované omezení zavírací 
síly, které je schváleno pro použití za konkrétních okolností. Pokud 
síla zařízení musí být zvýšena kvůli zatížení větrem, hmotností nebo 
setrvačností v konstrukci výrobku, mohou být stále nutné bezpeč-
nostní lišty, aby byly splněny požadavky na zavírací sílu.

Bezpečnostní hrany Bircher Reglomat mají v sobě zabudovaný 
vyměnitelný a utěsněný spínací pásek. Tento spínací pásek je 
umístěn v pryžovém profi lu, který má vhodné rozměry a zajišťuje 
utlumení nárazu. Tento pryžový profi l je také pečlivě utěsněn, aby 
bránil pronikání vlhkosti. Bezpečnostní lišta je vodotěsná 
a vyznačuje se vysokou tolerancí vůči kondenzaci.

Uvnitř pásku ENT-R je zabudován malý odpor.

NO = Normálně rozepnutá funkce

NC = Normálně sepnutá funkce
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LBGate TB18 vysílač a přijímač. 
Max. dosah 30 m. Malé senzory 
mohou být snadno integrovány 
do dveřních rámů a snadno se 
instalují.

LBGate R25 světelná clona s 
odrazkou 12–240 V. Max. dosah 10 m. 
Používá odrazky, což znamená, že 
připojení k elektrické síti potřebuje 
pouze jedno zařízení.

UniScan – bezpečnostní senzory pro 
pohybující se chodce a křídla vrat. 
TopScan pro otevírání dveří nebo 
funkci bezdotykového zastavení.  

Pokud řídicí jednotky 
vrat nedokáží sledovat 
elektrické odporové 
lišty, mohou být 
doplněny o monitoro-
vací relé typu ESD3 
nebo EsGate, které 
neustále sleduje bezpečnostní hranu. 
V architektuře kategorie 2 řídicí jednotka vrat monitoruje funkci 
relé pomocí testovacího signálu a v architektuře kategorie 3 relé 
sleduje svoji vlastní funkci. V zájmu dosažení určitého zmírnění 
rizika nebo úrovně výkonnosti u bezpečnostní funkce, je kategorie 
architektury jedním z několika důležitých parametrů, které musí 
být defi novány.

Sledování bezpečnostních hran

Řídicí jednotka dveří může mít vyhrazenou 
architekturu podle kategorie 2 
(EN ISO 13849-1) a závady 
bezpečnostních hran musí být 
detekovány nejpozději v rámci 
stejného cyklu otevírání-zavírání. 
To znamená, že nejsou-li lišty 
neustále sledovány, musí být 
aktivovány a jejich funkce 
kontrolovány v zavřené poloze. 
Když dojde k závadě na bezpečnostní liště, vrata se musí zastavit 
a přejít do provozního režimu ovládání „mrtvého muže“. Pokud 
bezpečnostní funkce využívá architekturu kategorie 3, funkce musí 
být redundantní a nesmí se zastavit kvůli chybě jedné součásti.

Světelné clony a světelné závory
Funkčnost světelných clona a světelných závor předpokládá detekci zkušebního tělesa 
300 x 200 x 700 mm, které simuluje uživatele včetně dětí. Toto zkušební těleso se umísťuje 
podle různých typů dveří a vrat, jak je uvedeno v EN12445 a EN16005 / DIN 18650. 

Senzory pro průmyslová vrata a brány s komplexními zónami, které zaručují žádný kontakt 
s dveřním křídlem až do výšky 2,5 m (a také umožňují použití bez omezení síly), jsou 
zkoušeny pomocí menšího válcového tělesa s průměrem 50 mm a délkou 300 mm. 
Zkušební tělesa musí mít refl exní i matné černé povrchy. 

Světelné clony jsou testovány mezi vysílačem a přijímačem a v jejich blízkosti. 
Retrorefl ektivní světelné clony se zrcátkem jsou testovány ve vzdálenosti 1 m od světelné clony.

Světelná závora pro detekci přítomnosti, například PrimeScan, musí, pokud nahrazuje světelnou clonu, splňovat stejné požadavky na 
detekci přítomnosti jako světelná clona se zkušebním tělesem umístěným v blízkosti průmyslových vrat podle EN12445. Světelná závora 
PrimeScan má hlubší zónu než obyčejná světelná clona, a proto s ní je spojeno menší riziko zachycení hlavy zavírajícím se dveřním křídlem. 
PrimeScan však není vybaven detekcí trvalé přítomnosti, ale po určitém časovém intervalu akceptujte nehybné objekty a změny na 
povrchu terénu a povolí tak pohyb dveří.

300
200

700

�

Bezdotyková bezpečnost
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Příklady volby senzorů pro sekční vrata

Světelná clona LBGate 25 nebo LBGate 18 s vysílačem/přijímačem ve 
dveřním otvoru
Smyčkový detektor ProLoop 2 a indukční zemní smyčka pro bezpečnost 
vozidel nebo otevírací impuls
Elektrická nebo pneumatická bezpečnostní lišta na zavírací hraně vrat
Rádiový přenos RFGate signálu bezpečnostní hrany do řídicí jednotky dveří
Herkules 2 – radar pro otevírací impuls od pohybující se osoby nebo vozidla
Nožní spínač ES-Button nebo kontaktní rohož pro otevírací impuls

Merkur 2 ES – radar pro 
automatické otevírání prů-
myslových vrat. Instalace do 
maximální výšky 4 metrů.

Herkules 2 – radar pro auto-
matické otevírání průmyslových 
vrat. Instalace do maximální 
výšky 7 metrů. Rozlišuje mezi 
lidmi a vozidly.

Radarový senzor

Světelná clona LBGate

Kompletní indukční smyčka SF

Kontaktní rohož

ES-Button

EsGate & ProLoop 2

RFGate

RFGate

Příklady volby senzorů pro brány
Světelná clona LBGate s vysílačem/přijímačem na jedné nebo obou stranách otvoru brány
Smyčkový detektor ProLoop 2 a indukční zemní smyčka SF pro bezpečnost vozidel nebo otevírací impuls
Elektrická bezpečnostní lišta na zavírací hraně brány, na zadní hraně a na stojanu
Rádiový přenos RFGate signálu bezpečnostní hrany do řídicí jednotky brány
Systém InTra6 s přenosem signálu indukční bezpečnostní hrany 
do řídicí jednotky brány
Monitorovací relé EsGate pro bezpečnostní hrany 8,2 kOhmů

Bezpečnostní 
lišta

Bezpečnostní lišta
1)  Monitorování indukční 

bezpečnostní hrany 
InTra6

2)  Monitorování bezpeč-
nostní hrany EsGate

3) Smyčkový detektor   
    ProLoop

Kompletní zemní 
indukční smyčka SF Světelná clona LBGate

Bezdrátové monitorování 
bezpečnostní hrany RFGate

Radar Herkules 2

Aktivace a bezpečnostní senzory pro průmyslová vrata a brány
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Příklady řešení aktivace pro vrata

ES-Button – nožní 
spínač na podlahu a zeď. 
Vodotěsný a robustní.

Kontaktní rohož zajišťuje 
otevírací signál nebo bezpeč-
nostní zónu mezi dveřmi a zdí.

CleanScan bezdotykové 
otevírání pro nejlepší 
hygienu a pohodlí.

dddíííííííííRadarový senzor

Aktivní 
IR-senzor 
ClearScan

Smyčkový 
detektor 

ProLoop 2 Nožní spínač 
ES-Button

Aktivní 
IR-senzor 
SpotScan

Kompletní zemní indukční smyčka SF

Kontaktní rohož SpotScan – aktivní 
IR-senzor pro otevírací 
impuls nebo bezdotykové 
zastavení dveřního křídla 
před překážkou.

RFGate – rádiový přenos signálu bez-
pečnostní lišty a jiných funkcí vrat jako 
například spínače integrovaných dveří.

Indukční zemní smyčka

ProLoop 2

RFGate

PrimeScan

TopScan

RFGate

SpotScan

LBGate

UniScan

Příklady bezpečnostních řešení pro průmyslová skládací vrata
Mobilní světelná závora UniScan před dveřním křídlem
Mobilní světelné paprsky TopScan nebo SpotScan před zavírací hranou
Světelná závora PrimeScan na zdi za dveřním křídlem
Světelné clony LBGAte s vysílačem/přijímačem ve dveřním otvoru
Smyčkový detektor ProLoop 2 a indukční zemní smyčka pro bezpečnost vozidel
Elektrická nebo pneumatická bezpečnostní lišta na zavíracích hranách dveří
Rádiový přenos RFGate signálu bezpečnostní lišty do řídicí jednotky vrat

Bezpečnostní lišty
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1. Vyvažování, páková ramena nebo motor jsou umístěny 
nízko a existuje nebezpečí rozdrcení
Je-li s technickým řešením spojeno riziko rozdrcení, nemohou získat 
vrata označení CE. Pro označení CE jsou požadovány kryty nebo jiná 
bezpečnostní opatření. Dokumentace pro označení CE nemůže být 
předložena, dokud nejsou přijata tato opatření.

2. Překážky příliš blízko vrat, například podvěsný jeřáb
Označení CE není možné, pokud je vzdálenost menší, než je uvedeno 
v platných normách, viz norma EN349; Bezpečnost strojních zařízení 
– Minimální mezery k zamezení stlačení částí lidského těla.

3. Nebezpečně ostré hrany v blízkosti vrat
Pokud se hrany nacházejí tak blízko u vrat, že člověk může být uvěz-
něn mezi dveřmi a hranou, označení CE nesmí být připojeno dříve, 

Příklady nebezpečí a rizik, které musí být posouzeny v průběhu instalace průmyslových vrat

než budou zakryty nebo odstraněny. Dokumentace pro označení CE 
nemůže být předložena, dokud nejsou přijata tato opatření. Zakrytí 
obvykle realizuje zákazník. Existují-li ostré hrany v blízkosti dveří, 
musí to být zmíněno v průběhu kolaudačního řízení. Ostré hrany jsou 
například nařezané kovové plechy bez odstranění otřepů.

4. Zvýšené požadavky na bezpečnost v určitých prostředích
Zkontrolujte, že jsou splněny bezpečnostní požadavky uvedené 
v EN12453 5.5.1, tabulka 1.

5. Průmyslová vrata instalovaná v prostředí, kde je 
požadována odolnost vůči výbuchu
Nemohou získat označení CE, pokud vrata nejsou vhodná pro toto 
prostředí. Vrata nejsou nainstalována. Pokud jsou vrata určena pro 
použití v takovém prostředí, musí to na nich být uvedeno. 

Příklady senzorů na rolovacích vratech

Kombinovaný senzor PrimeTec

Vysílač RFGate

Bezpečnostní hrana s 
odporem nebo tlako-
vzdušným spínačem 

DW40

Kompletní zemní smyčka SF

1)  Smyčkový detektor 
ProLoop 2 

2)  Monitorování bezpeč-
nostní hrany EsGate

Bezdrátové monitorování 
bezpečnostní lišty RFGate
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Fs

Fd

F

Td

Tt

80N

80N

t

150N

U skládacích, posuvných a turniketových dveří je 
přípustná následující dynamická síla nárazu (max 
0,75 sekund) zavírací hrany:
Max. 1400 N ve vzdálenosti > 500 mm
Max. 700 N ve vzdálenosti 200–500 mm
Max. 400 N v poslední části před zavřením < 200 mm
Pokud tyto maximální síly nemohou být zaručeny, 
musí být vždy přijata bezpečnostní opatření 
(například senzory).

Ačkoliv omezení síly a nízkoenergetický pohon 
představují přípustná bezpečnostní opatření, v 
některých prostředích s některými uživateli může 
posouzení rizik zjistit, že jsou nutná/nezbytná další 
opatření pro zmírnění rizik tak, aby nemohlo dojít 
k nárazu dveřního křídla nebo kontaktu s ním. 

Max. přípustná síla podle EN 16005 / 
DIN 18650 pro dveře pro pěší

DVEŘE PRO PĚŠÍ

Motoricky ovládané dveře musí být navrženy tak, aby rizika spojená s rozdrce-
ním, střihem, nárazem a vtažením v průběhu cyklu otevírání a uzavírání byla 
minimalizována nebo tak, aby byla přijata ochranná opatření a opatření ke 
kontrole těchto rizik. 

Elektricky ovládané dveře musí být konstruovány tak, aby mohly být insta-
lovány, používány, kontrolovány, udržovány a demontovány bezpečně. Musí 
být použity výstražné značky, aby byli uživatelé upozorněni na zbytková rizika, 
pokud existují. Zajištění bezpečnosti a posouzení rizik by měly být úměrné 
nákladům na zajištění shody a rovnováha musí být přiměřeně dosažitelná. 
Řešení uvedená v normách jsou považována za osvědčené postupy při dneš-
ním stavu technologií. 

Senzory třídy PLc jsou obvykle požadovány pro automaticky ovládané dveře 
pro pěší, avšak Senzory používané pro funkci únikové cesty musí podle 
EN 16005 / DIN 18650 odpovídat PLd. Obecně se dá říci, že bezpečnostní 
senzory musí být testovány alespoň jednou za cyklus otevření-zavření. 

Senzory PrimeTec A ES.SM pro únikové cesty – 
když jsou připojeny k systému zabezpečenému 
proti selhání.

Přípustné síly automatických dveří jsou stanoveny normou EN 16005 / DIN 18650. 
Pokud tyto maximální síly nemohou být zaručeny, musí být vždy přijata bezpeč-
nostní opatření. 

Může být použito následující:
 Kryty 
 Bariéry 
 Omezení sil křídel (neplatí pro nebezpečí střihu a vtažení) 
 Elektrická ochranná zařízení (ESPE) např. PrimeTec, UniScan 
 Na tlak citlivá ochranná zařízení (PSPE) např. bezpečnostní lišty 
 Bezpečné vzdálenosti 

  Dostatečně dimenzované bezpečné vzdálenosti, aby se zabránilo rozdrcení 
nebo vtažení, jsou následující:

   ≤ 8 mm nebo ≥ 25 mm pro prsty,
   ≥ 200 mm pro hlavu,
   ≥ 500 mm pro tělo.
   Další bezpečné vzdálenosti jsou stanoveny v EN 349.

 Nízkoenergetický pohyb

Posouzení obecných rizik a řešení fi rmy Bircher Reglomat pro automatické 
dveře budou uvedeny na následujících stránkách pro různé aplikace.

UniScan Bezpečnostní lištyPrimeTec A/B PrimeScan A/B

Požadavky na automatické dveře
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Posouzení rizika pro motoricky ovládané posuvné dveře

Riziko střihu a vtažení prstů musí být vždy zajištěno, pokud je 
vzdálenost v rozmezí od 8 do 25 mm. To platí až do výšky 2,5 m na 
zavírací hraně a alespoň 2 m na zadní hraně.

3) Nízkoenergetický pohon: Když je pomalé otevírání a 
zavírání přijatelné, nízkoenergetický pohyb je přípustným bezpeč-
nostním opatřením pro automatické dveře, je-li v souladu s 
EN 16005 / DIN 18650. Hmotnost dveřního křídla stanovuje limit pro 
maximální rychlost pohybu označovaného jako nízkoenergetický. 
V takovém případě obvykle není nutný žádný senzor pro zvýšení 
bezpečnosti ve dveřním otvoru a také pro otevírací a zavírací hrany. 
Nízkoenergetický pohyb také vyžaduje maximální protisílu 
67 N při 1,69 J, aby udržela zastavené již zastavené dveře.

4) Minimální zavírací a otevírací časy přípustné 
pro nízkoenergetický pohyb se počítají takto:

a)    Max. rychlost v m/s  = √ 3,38/hmotnost dveří v kg

b)    Minimální otevírací čas v s  = 0,9 x dráha dveří v m
               rychlost

1) Kontakt s dveřmi: V prostředích s velkým podílem starších, 
nemohoucích osob, osob se zdravotním postižením a malých 
dětí je veškerý kontakt mezi dveřním křídlem/dveřní konstrukcí a 
uživatelem podle EN 16005 / DIN 18650 považován za nepřijatel-
ný – musí být přijata bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít ke 
kontaktu s dveřním křídlem. 

2) Obecně: Pro motoricky ovládané dveře pro pěší, které nevyho-
vují požadavkům EN 16005 / DIN 18650 na nízkoenergetický pohyb, 
nebo pokud nízkoenergetický pohon bez dodatečného ESPE není 
zvolen jako bezpečný nebo vhodný, je nutné přijmout bezpečnostní 
opatření a dodržet bezpečné vzdálenosti v souladu s normou. 

U dveří s plnohodnotným pohonem musí být zavírací hrana B i dveřní 
otvor F chráněny bezpečnostními spínači. Senzory přítomnosti 
musí sledovat prostor alespoň 20 cm před dveřmi na obou stranách 
dveřního otvoru.

Nejsou-li bezpečné vzdálenosti nebo maximální zavírací síly na 
jiných nebezpečných místech dodrženy, musí být tato rizika vždy 
zajištěna.

Zvolená bezpečnostní opatření

Není přípustný 
žádný kontakt s 

dveřním křídlem

Únikové dveře, systém zabezpečený 
proti selhání nebo vylamovací typ

Aktivační vzdálenosti vhodné

Riziko

Příklad kontrolního seznamu pro posouzení rizika spojeného s motoricky ovládanými dveřmi

Kryt/ chránič Bariéra Bezpečnostní 
senzor

Bezpečná vzdálenost a
max. nárazové síly

Schválená nízkoener-
getická nastavení

Datum: Podpis:

nebezpečné místoA

nebezpečné místoB

nebezpečné místoC

nebezpečné místoD

nebezpečné místoE

nebezpečné místoF

nebezpečné místoG

A B C

E F G

>8 mm <25 mm <25 mm

<200 mm nebo 
více v závislosti 
na síle

D
Nebezpečná místa
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Posouzení rizika pro motoricky ovládané otočné dveře
1) Kontakt s dveřmi: V prostředích s velkým podílem starších, 
nemohoucích osob, osob se zdravotním postižením nebo malých dětí 
musí být použity senzory vyhovující normě EN 16005 / DIN 18650 
(které brání kontaktu se dveřmi).

2) Neočekávaná překážka: Na dveřích otevírajících se do 
prostoru, ve kterém procházejí lidé, musí být vždy použit bezpečnostní 
senzor.

3) Bezpečnostní opatření: u automatických dveří s plnohod-
notným pohonem. Senzory musí být použity na přední hraně dveří, 
šířka jejich zóny závisí na rychlosti dveří. Bezpečné vzdálenosti 
vzhledem k okolí musí být kombinaci s maximálními silami vyhovo-
vat normě nebo musí být použita dodatečná ochrana senzory. 
Riziko střihu a vtažení prstů na zadní hraně dveří musí být zajištěno 
až do výšky 2 m a alespoň 2,5 m na přední hraně. 

4) Nízkoenergetický pohon: Místo automatických dveří 
s plnohodnotným pohonem vybavených bezpečnostními senzory je 
možné jako bezpečnostní opatření použít automatické dveře s nízko-
energetickým pohonem vyhovujícím normě to EN 16005 / DIN 18650. 
Max. rychlost přípustná pro nízkoenergetický pohyb je určena hmot-
ností a šířkou dveřního křídla.

Minimální čas v sekundách přípustný pro otevření nebo zavření na 
80 stupňů se u nízkoenergetických nastavení počítá takto:

t = šířka dveří (m) x √ hmotnost dveří (kg) / 2,26

Pro posledních 10 stupňů je třeba přidat alespoň 1,5 s. Vyšší 
rychlost vždy vyžaduje senzor ( např. UniScan), který brání tomu, aby 
přední část křídla dveří narazila do uživatele. I v případě použití 
nízkoenergetického pohonu mohou být nutná další bezpečná opatření 
pro různá nebezpečná místa.

Poznámka: Viz šablona kontrolního seznamu pro posouzení rizika na 
straně 13.

B

C

E

D

A

Instalační 
výška (cm)

Šířka zóny 
(cm)

170 36

180 39

190 41

200 43

210 45

220 47

230 49

240 51

250 53

260 56

270 58

280 60

290 62

300 64

Minimální vzdálenost od přední hrany dveří, která musí být monitorována bezpečnostním spínačem vyhovujícím EN 16005 / DIN 18650 (v cm)

Šířka křídla 
dveří (cm)

Čas pro otevření dveří na 0–80 stupňů nebo čas pro zavření dveří 90–10 stupňů

1,2 s 1,7 s 2,3 s 3,0 s 3,6 s 4,2 s 4,8 s 5,5 s 6,1 s

70 51 43 33 22 12 3

80 61 53 43 32 22 13 3 nízkoenergetická oblast

90 71 63 53 42 32 23 13 2

100 81 73 63 52 42 33 23 12 2

110 91 83 73 62 52 43 33 22 12

120 101 93 83 72 62 53 43 32 22

130 111 103 93 82 72 63 53 42 32

140 121 113 103 92 82 73 63 52 42

150 131 123 113 102 92 83 73 62 52

160 141 133 123 112 102 93 83 72 62

Modré pole = Příklad při instalační výšce 200 cm. Může se použít UniScan 1 s 1 optickou jednotkou a šířkou zóny 43 cm.

Nachové pole = Příklad při instalační výšce 200 cm. Je nutný UniScan 2 se 2 optickými jednotkami (max. 10 cm mezi zónami, citlivost 3).

Červené pole = Příklad při instalační výšce 200 cm. Je nutný UniScan 3 se 3 optickými jednotkami (max. 10 cm mezi zónami, citlivost 3).

Senzor UniScanEN 16005 / DIN 18650 – Minimální ochrana před dveřním křídlem

Bezpečná vzdálenost

Příklad ochrany před rozdrcením

s>200s>500

<250

3

2
1 8 max
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Aktivace a ochrana 
primární hrany

Aktivace a 
ochrana primární 
hrany 

PrimeScan A/B

Ochrana 
sekundární 
hrany

PrimeTec A/B

PrimeScan A/B

Ochrana sekundární 
hrany

Aktivace a bezpečnostní aplikace na dveřích pro pěší

Příklady volby senzorů pro elektricky ovládané posuvné dveře

Bezpečnost posuvných dveří pomocí PrimeTec A nebo PrimeTec B pro primární zavírací hranu
Bezpečnost posuvných dveří pomocí PrimeScan A nebo PrimeScan B pro sekundární zavírací hranu
Otevírací impuls pomocí PrimeTec A nebo PrimeTec B
Otevírací impuls pomocí radaru Merkur 2 ES nebo Prime Motion B (u dveří s nízkoenergetickým pohonem)

PrimeTec kombinovaný 
senzor obsahující 
radar a světelnou 
závoru v jedné jednotce.

PrimeMotion radar pro 
automatické otevření při 
pohybu směrem ke dveřím.

Merkur 2 ES – radar 
pro automatické 
otevírání.

PrimeScan světelná závora 
k zajištění nebezpeč-
ného prostoru. Na 
dveřích pro pěší i průmyslo-
vých vratech a bránách.

Min. 1.5 m

Senzory PrimeTec A ES.SM pro únikové cesty – když jsou 
připojeny k systému zabezpečenému proti selhání.

Poznámka: V případě dveří na únikových cestách musí být 
aktivační zóna hluboká nejméně 1,5 m, aby se dveře 
otevíraly bezpečně podle EN 16005 / DIN 18650. 

Důležitá poznámka:
U nových instalací posuvných dveří podle EN 16005 musí existovat bezpečná zóna s detekcí přítomnosti uvnitř a vně dveřního otvoru, např. 
pomocí senzorů PrimeTec. Radary bez detekce přítomnosti se mohou stále používat pro otočné dveře, posuvné dveře s nízkoenergetickým 
pohybem a jako náhrada na starších instalacích dveří. 

Merkur 2 ES, PrimeTec nebo PrimeMotion 
s optimalizací příčného provozu.

ArtMotion 2 – radar 
pro automatické otevírání.ní.
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CleanScan

ES-Button

Otevřít

Spínací 
hrana

TopScan SpotScan

Kontaktní rohož

Příklady volby senzorů pro elektricky ovládané otočné dveře

UniScan 1 UniScan 2

Bezpečnost otočných dveří pomocí UniScan 1 nebo UniScan 2
Otevírací impuls pomocí radaru Merkur 2 ES nebo PrimeMotion B
Otevírací impuls pomocí nožního spínače ES-Button nebo bezdotykového CleanScan
Otevírací impuls pomocí TopScan instalovaného na dveřích nebo SpotScan na zdi
Otevírací impuls pomocí kontaktní rohože nebo kontaktní lišty nainstalované na zdi
Otevírání a bezpečnost posuvných dveří pomocí PrimeTec a PrimeScan

Modré pole na obrázku = funkce otevírání

Červené pole na obrázku = bezpečnostní funkce

PrimeMotion BMerkur 2 ES

Min. 1 m 

Zóna před otevřenými otočnými dveřmi

Možná ochrana otočných dveří 
pomocí senzorů Bircher Reglomat.

Merkur 2 ES - radar pro 
automatické otevírání. 
Možnosti pokročilého 
nastavení pomocí 
dálkového ovladače.

TopScan pro otevírání dveří nebo 
funkce bezdotykového 
zastavení u nízko-
energetických pohonů 
(pohodlné používání).

RegloBeam 2 dálkový ovladač 
obsahující Spotfi nder usnadňuje 
nastavení senzorů jako 
například Merkur 2, 
UniScan, Herkules 2, 
PrimeTec A a PrimeScan A. 
Vyhledá IR-pole senzoru 
jakékoliv značky. 

UniScan - bezpečnostní 
senzor pro 
pohybující se 
chodce a křídla vrat. 

nostní 

t

rání dveří nebo 
ého 

nů

Kontaktní rohož zajišťuje 
otevírací signál nebo 
bezpečnostní zónu.

PrimeMotion radar pro 
automatické otevření 
při pohybu směrem ke 
dveřím.

ES-Button nožní senzor 
pro aktivaci stoupnutím 
nebo kopnutím na podla-
ze nebo na zdi. Robustní 
a vodotěsný (IP 67).

Kontaktní lišty pro 
montáž svisle nebo 
vodorovně na zeď, 
různé velikosti a délky. 
Aktivace dveří stlačením 
kdekoliv podél hrany.

CleanScan bezdoty-
kový aktivační spínač s 
nastavitelnou aktivační 
vzdáleností až 60 cm.

m

ňuje 
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Senzory zajišťující, že dveře pro pěší a průmyslové brány na fasádách nezůstanou otevřeny déle, než je nutné, mohou přispět k měřitelným 
energetickým úsporám v budově. Mezi funkce, které je třeba vážně zvážit, patří, že by impulsní senzor otevírající dveře pro pěší a průmys-
lová vrata na fasádě budovy rozlišoval směr a měl možnost fi ltrovat příčný provoz, takže by osoby odcházející ode dveří nebo procházející 
kolem nebyly detekovány. Cyklus zavírání dveří může být zahájen dříve a dveře by se neotevíraly pro osoby procházející kolem.

Při instalaci dvou indukčních zemních smyček ve vzdálenosti alespoň jednoho metru může smyčkový detektor ProLoop 2 rozeznat pořadí, 
ve kterém byly smyčky aktivovány, a vydat signál pouze pro vozidla, která přijíždějí k vratům, a ne pro vozidla, která od vrat odjíždějí. 
To zkracuje otevírací časy a zmenšuje energetické ztráty. Popřípadě je možné použít směrový radar reagující pouze na vozidla, ne lidi 
(například Herkules 2). Reakci na příčný provoz je možné zabránit použití funkce „při prodlevě“ na smyčkových detektorech. Pak je možné 
nastavit minimální dobu přítomnosti, aby se dveře otevřely.

Funkce pro úsporu energie a kontrolu – dveře pro pěší

Funkce pro úsporu energie – průmyslová vrata

PrimeTec
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V Evropě se očekává, že instalační fi rmy jsou kompetentní a že provádějí instalaci v 
souladu s pokyny výrobce a že je provedeno posouzení rizik a ověření přímo na místě 
instalace. 

Instalační fi rma normálně potvrdí provedená ověření/posouzení. Žádné další revize 
instalace samotné nejsou považovány za nutné. Ve Švédsku však existují speciální 
pravidla pro technické revize nových instalací průmyslových vrat a bran. Vždy se 
seznamte s národní legislativou.

Po instalaci průmyslových vrat a bran musí být prováděny opakované revize 
v souladu s národními předpisy. Existuje několik zemí, které zavedly národní 
předpisy týkající se opakovaných technických revizí průmyslových vrat a bran, např. 
akreditovanou třetí osobou za účelem zajištění bezpečnosti, ale dosud neexistují 
žádná harmonizovaná pravidla pro evropský trh. 

V současnosti neexistují žádné požadavky na kontrolu třetí stranou, pokud jde o 
garážová vrata a brány k soukromému využití v rodinných obytných domech nebo 
pro posuvné dveře, otočné dveře a turniketové dveře s ověřením, že jsou v souladu 
se všemi příslušnými normami a předpisy EU.

Na evropském trhu po správné instalaci dveří/vrat je vlastník budovy a nebo 
uživatel budovy (nebo v některých případech nájemce v pronajatých budovách) 
zodpovědný za trvale bezpečnou funkci dveřních sestav – to zahrnuje pravidelný 
servis a bezpečnostní kontroly.

Pro motoricky ovládané dveře pro 
pěší i průmyslová vrata a brány 
musí být veden provozní deník, kte-
rý obsahuje následující informace:

a) Název a kontakty výrobce
b)  Unikátní identifi kační číslo vyznačené na 

nových dveřích a vratech
c) Odkaz na umístění dveří, je-li to nutné
d)  Název a kontakty na případnou instalační 

společnost
e) Datum instalace
f)  Identifi kace řídicí jednotky dveří a 

bezpečnostních senzorů
g)  Podepsané a datované výsledky ověření a 

zkoušek při uvedení do provozu provedených 
výrobcem nebo instalační společností 
instalující výrobky již nesoucí označení CE

h) Odkaz na návod k použití dveří

Měl by také obsahovat: 
 −  Doklady o provedeném servisu a opravách, 
včetně doporučení na modernizaci / 
výměnu částí

 −  Dokumentaci ke všem provedeným 
vylepšením a změnám

 −  Veškeré práce prováděné na vratech
 −  Jména, data a podpisy osob zodpovědných 
za provedené práce

Revize motoricky ovládaných dveří a vrat

„Výrobce” (ve smyslu Směrnice o strojních zařízeních) dveří/vrat určuje intervaly 
servisu a údržby a požadavky ve své dokumentaci. Nejsou-li žádné pokyny od 
výrobce, je doporučen interval pro kontrolu řízení bezpečnostních funkcí alespoň 
dvakrát ročně. EN 16005 / DIN 18650 doporučuje intervaly alespoň jedenkrát za 
rok u dveřních sestav pro pěší. Je nezbytné vypracovat postupy servisu a údržby, 
obvykle ve spolupráci s příslušnou servisní společností. Neplatí žádné požadavky 
na nové označení CE při opravě motoricky ovládaných dveřích a vrat, pokud se 
nezměnily základní bezpečnostní parametry.

Při výměně senzorů a bezpečnostních lišt za neoriginální díly je nezbytné ověřit 
jejich funkce a zavírací sílu. To je možné provést například měřením sil na místě. 
Zkušební metody jsou uvedeny v EN 12445 pro průmyslové dveře a vrata a v 
EN 16005 / DIN 18650 v případě dveří pro pěší. Náhradní díly musí vždy vyhovět 
základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost uvedeným ve Směrnici o 
strojních zařízeních a deklarované vlastnosti musí být zachovány. 

Servis a doplňování dveří a vrat

Příklad 1: Při doplnění vrat s ovládáním „mrtvého 
muže“ o automatický impulsní senzor jako například 
dálkové ovládání, indukční smyčky, radar nebo svě-
telnou clonu musí být minimálně doplněna světelná 
clona. Viz tabulka v EN12453. Analýza rizik obvykle 
nedojde k závěru, že je nutné nové označení CE, ale 
změna musí být doložena v provozním deníku vrat a 
musí být provedena revize.

Příklad 2: Doplnění o automatické zavírání znamená 
minimálně také doplnění o světelnou clonu. Viz 
tabulka v EN12453. Analýza rizik obvykle nedojde 
k závěru, že je nutné nové označení CE, ale změna 
musí být doložena v provozním deníku vrat a musí 
být provedena revize.

REVIZE, SERVIS, OPRAVY, REKONSTRUKCE
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Všechny změny a práce musí být zaznamenány v provozním deníku dve-
ří/vrat. Realizátor změn na motoricky ovládaných vratech musí provést 
analýzu rizik a doložit, že všechny původní zavírací síly byly zachovány 
nebo zlepšeny. Rozsáhlejší změny a přestavby, zejména tam, kde mohou 
být identifi kována jakákoliv dodatečná nebezpečí či rizika, mohou 
vyžadovat nové označení CE ve vztahu ke Směrnici o strojních zařízeních 
a „Prohlášení o shodě“.

Při motorizaci stávajících ručně ovládaných dveří, automatizaci nebo 
provádění rozsáhlých úprav na motoricky ovládaných dveřích nebo 
vratech je nutné na ně pohlížet jako na nový výrobek. Pak platí 
stejné požadavky na bezpečnost jako pro nové dveře nebo vrata. 
Dokumentace k rekonstrukci průmyslových vrat a dveří musí být 
vypracována podle EN12635, Příloha C. Musí být vystaveno 
Prohlášení o shodě a připojeno označení CE. Požadavky na nové 
dveře a vrata uvedené v normách výrobků, které odkazují na 

Opravy a přestavba dveří a vrat
Posouzení rizik musí zajistit, že pohyblivé části na dveřích a vratech s 
nebezpečnými body až do výšky 2,5 budou zakryty nebo zabezpečeny 
senzorem. Podle EN 16005 / DIN 18650 nebezpečné body mezi křídlem 
a rámem, kde hrozí zachycení prstů, mohou být chráněny pouze do 
výšky 2 m. Je povolena vodicí drážka v krytu pohonu nebo hnací rame-
no nebo zavírání v horní části motoricky ovládaných dveří pro pěší.

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR), jsou povinné. Bezpečnostní 
požadavky v harmonizované normě odkazující na Směrnici o 
strojních zařízeních, jako například EN 16005 / DIN 18650 pro 
motoricky ovládané dveře pro pěší, dovolují výběr jiných řešení, 
než je popsáno v normě. V takovém případě musí mít výrobce 
písemný doklad a musí být schopen prokázat, že odchylky od této 
normy zaručují alespoň stejnou úroveň bezpečnosti jako řešení, 
která jsou uvedena v normě.

PS: Tak zvané mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem max 2.000.000 eur mohou nahradit zkoušení motoricky ovládaných dveří 
a vrat třetí stranou (například měření zavírací síly) zjednodušenými postupy a spolehnout se místo nich na specifi ckou technickou dokumentaci. 
(Neplatí pro požární dveře/vrata a dveře nouzových východů).

Dokumentace k rekonstrukci musí obsahovat

Dodatečná motorizace a rozsáhlé úpravy

a) Unikátní číslo projektu / Identifi kační číslo
b) Kopie informací vyznačených na dveřích
c) Realizované výpočty a výkresy
d)  Fotografi e nebo výkres instalace v měřítku se schématem 

připojení
e)  Kopie Prohlášení o začlenění / Označení CE pro motory /

řídicí jednotky
f)  Dokumentace od výrobce dveří potvrzující, že dveře jsou 

vhodné pro motorické ovládání, je-li k dispozici

Kontroly funkce následujících prvků:
1.  Na tlak citlivá ochranná zařízení jako například bezpečnostní lišty 

a kontaktní rohože.
2.  Omezení síly (měření pomocí přístroje není v současnosti při 

servisu povinné).
3.  Elektrická ochranná zařízení jako například světelné závory a 

světelné clony.

g)  Kopie příslušných zkušebních protokolů nebo certifi kátů 
týkajících se dveří a automatiky, jsou-li k dispozici

h)  Popis metody použité pro eliminaci rizik pro uživatele
i)  Kopie posouzení rizik s uvedením aktuálních požadavků na 

ochranu zdraví a bezpečnost
j)  Obecný a pro danou instalaci specifi cký návod k použití
k)  Obecné a pro danou instalaci specifi cké pokyny k údržbě
l)  Seznam ostatních zohledněných norem
m)  Kopie protokolu o zkoušce při uvádění do provozu

Ostatní kontroly: 
1.  Bezpečné vzdálenosti mezi křídly a pevnými součástmi 

v blízkosti.
2.  Kabelové propojení / zapojení mezi zabezpečovacím 

zařízení a řídicí jednotkou.
3. Stav ochran/krytů.

Příklad kontrolního seznamu pro zabezpečovací zařízení
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Indukční zemní smyčky se často používají s bariérami a výsuvnými sloupky pro 
kontrolu přítomnosti vozidla. Kombinace dvou smyček umožňuje sledovat směr 
pohybu. Při použití motoricky ovládaného výsuvného sloupku smyčka zajišťuje, 
že se sloupek nezvedne, když se vozidlo nachází přímo nad ním. ProLoop 2 je 
vybaven funkcemi užitečnými pro instalačního technika jako například měření a 
diagnostika smyčky, ale také volitelnými délkami signálů a časů prodlev.

Motoricky ovládané bariéry 
a výsuvné sloupky

Smyčkové detektory ProLoop 2 Stavebnicová indukční smyčka

Poznámka: Informace obsažené v této publikaci jsou pokusem o sestavení a zdůraznění 
nejdůležitější bezpečnostních norem a označení CE, pokud jde o dveře pro pěší a průmy-
slová vrata a brány. Poskytujeme rady týkající se posouzení rizik spojených s instalací 
a naši interpretaci odpovědnosti, ale pouhé dodržování těchto informací neznamená 
dodržení stávajících směrnic a norem. Je důležité, aby se čtenáři sami seznámili s 
kompletními normami a veškerými souvisejícími předpisy a učinili si svůj vlastní úsudek, 
pokud jde o analýzu a řízení rizik.
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Směrnice a nařízení zmiňované v tomto letáku 
(EU) č. 305/2011   Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)
2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních (MD)
2014/30/ES Směrnice o elektromagnetické 
 kompatibilitě (EMC)
2014/30/ES Směrnice o nízkém napětí (LVD)
2014/53/ES Směrnice Radio zařízení (RGD)
2011/65/ES  Omezení nebezpečných látek (RoHS)

Normy zmiňované v tomto letáku
EN 16005 /  Motoricky ovládané dveře. Bezpečnost při 
DIN 18650  užívání. Požadavky a zkušební metody.
EN 16361    Motoricky ovládané dveře. Norma výrob-

ku, funkční vlastnosti. Dveře, s výjimkou 
otočných, původně určené k montáži s 
motorickým ovládáním, bez vlastností 
požární odolnosti a kouřotěsnosti.

EN 13241-1   Vrata. Norma výrobku. Výrobky bez vlast-
ností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti.

EN 12445   Vrata . Bezpečnost při používání motoricky 
ovládaných vrat. Zkušební metody.

EN 12453   Vrata . Bezpečnost při používání motoricky 
ovládaných vrat. Požadavky.

EN 12978  Vrata. Bezpečnostní zařízení pro motoricky 
ovládaná vrata. Požadavky a zkušební 
metody.

EN 12635    Vrata. Montáž a použití.
EN 349   Bezpečnost strojních zařízení – Minimální 

mezery k zamezení stlačení částí lidského 
těla.

EN ISO 12100   Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné 
zásady pro konstrukci. Posouzení rizika a 
snižování rizika.

EN ISO 13849-1   Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní
  části ovládacích systémů. Všeobecné 
 zásady pro konstrukci.
EN ISO 13856-2  Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná 

zařízení citlivá na tlak – Část 2: Všeobecné 
zásady pro konstrukci a zkoušení lišt 
citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak.

EN 62061   Bezpečnost strojních zařízení. Funkční bez-
pečnost elektrických, elektronických a pro-
gramovatelných elektronických řídicích sys-
témů souvisejících s bezpečností (obvykle 
se pro dveře používá EN ISO 13849-1).
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