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Predgovor
Evropska združenja za varstvo pred požarom so se odločila, da pripravijo splošna navodila, ki bi v
evropskih državah omogočila podobno interpretacijo in v katerih bi podali primere sprejemljivih
rešitev, konceptov in modelov. Zveza evropskih združenj za varstvo pred požarom (CFPA E) želi
olajšati in podpreti dejavnosti požarne zaščite v evropskih državah.
V teh navodilih so obravnavane samo naprave za izhode, ki ustrezajo evropskim standardom za
naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode, in sicer EN 1125 in EN 179.
Navodila se nanašajo na vrata, za katera obstoje posebne zahteve, in sicer na vrata, ki niso drsna, se
običajno ne dajo odpreti z zunanje strani in/ali preprečujejo prehod nepooblaščenim osebam, vendar
se lahko uporabijo za evakuacijo.
Navodila so namenjena predvsem tistim, ki so odgovorni za varnost v podjetjih in organizacijah.
Namenjena so tudi podjetjem, ki te naprave vgrajujejo, reševalcem, svetovalcem varnostnih
organizacij, arhitektom in podobnim, zato ker je pri njihovem delu koristno poznati različne
funkcionalne rešitve pri napravah za izhode, ki ustrezajo evropskim standardom.
Navodila je pripravila Komisija za smernice, prevzela pa so jih vsa združenja za varstvo pred
požarom v Zvezi evropskih združenj za varstvo pred požarom.

Zurich, 30.11.2002

Stockholm, 30.11.2002

CFPA Europe

Komisija za smernice

dr. Hubert Rüegg

Tommy Arvidsson

Chairman

Chairman
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Ta smernica je prevod Evropske smernice št. 2:2002 iz angleškega v slovenski jezik. Smernico so
pripravili pri Švedskem združenju za požarno varnost, zato je izvirnik napisan v švedskem jeziku. Ta
se deloma razlikuje od angleške izdaje predvsem zaradi predgovora, v katerem so navedli povezavo
med švedskimi predpisi s področja požarne varnosti in izdano smernico. Pri nas takšnih predpisov,
ki bi vplivali na uporabo smernice nimamo, zato lahko smernico uporabljamo brez zadržkov.
Upoštevati je treba le Pravilnik o tehničnih normativih za avtomatsko zapiranje vrat ali loput
odpornih proti požaru (Ur.l. SFRJ št. 35/80). Smernica se sklicuje na naslednje standarde:
-

SIST EN 179:2000 – Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode, delujoče z vzvodno
ročico ali potisno ploščo – Zahteve in preskusne metode,

-

SIST EN 179:2000/A1:2002 – Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode, delujoče z
vzvodno ročico ali potisno ploščo – Zahteve in preskusne metode,

-

SIST EN 179:2000/A1:2002/AC:2002 – Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode,
delujoče z vzvodno ročico ali potisno ploščo – Zahteve in preskusne metode,

-

SIST EN 1125:1998 - Stavbno okovje – Naprave za izhode ob paniki, delujoče z
vodoravnim potisnim drogom - Zahteve in preskusne metode,

-

SIST EN 1125:1998/A1:2002 - Stavbno okovje – Naprave za izhode ob paniki, delujoče z
vodoravnim potisnim drogom - Zahteve in preskusne metode,

-

SIST EN 1125:1998/A1:2002/AC:2002 - Stavbno okovje – Naprave za izhode ob paniki,
delujoče z vodoravnim potisnim drogom - Zahteve in preskusne metode.

Ljubljana, januar 2004
Slovensko združenje za požarno varstvo
Bojan Grm
Predsednik
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1.

UVOD

Ti predlogi za funkcionalne rešitve so v glavnem zasnovani na evropskih standardih za izhode ob
paniki in zasilne izhode EN 1125 in EN 179.
Smernica se nanaša na vrata na evakuacijskih poteh, ki lahko imajo požarnoločevalno funkcijo ali
ne. Ponavadi jih ne sme biti mogoče odpreti z zunanje strani, poleg tega pa lahko zagotavljajo
nadzor nad prihajanjem in odhajanjem ljudi.
Druga vrata na evakuacijskih poteh, na katera se ta smernica ne nanaša, imajo lahko drugačen način
odpiranja ali so v skladu z drugimi nacionalnimi predpisi.
Primer:

Vrata, ki jih ni mogoče odpreti z zunanje strani in lahko zagotavljajo nadzor nad
prihajanjem in odhajanjem ljudi. Primeri takih vrat so podani v tej smernici.
Vrata, ki jih je običajno mogoče odpreti z zunanje strani in ne zagotavljajo nadzora
nad prihajanjem in odhajanjem ljudi. Za ta vrata se lahko uporablja tudi drugačen
način zapiranja.

V dodatku 1 so dani primeri naprav za izhode, ki se lahko uporabljajo na tistih evakuacijskih poteh,
kjer dejavnost zahteva, da nepooblaščene osebe ne morejo vstopiti, ker vrat ni mogoče odpreti z
zunanje strani.
V tej smernici ni osnovnih podatkov, kako identificirati vrata za izhode v sili ali ob paniki. Za
ustrezne zahteve se je treba sklicevati na zakone, predpise in druge publikacije v posameznih
državah.
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2.

PANIKA ALI SILA

Pri načrtovanju opreme za izhode na evakuacijskih poteh se je vedno treba vprašati, ali je mogoče,
da se pojavi panika.
V gradbenih predpisih, zahtevah požarne varnosti in podobnem so pogosto formalna navodila ali
celo zahteve za uporabo posebnega okovja. Vendar mora projektant podvzeti vse potrebne ukrepe za
zmanjšanje potencialnega tveganja, ki se lahko pojavi v življenjski dobi stavbe. Tehnične rešitve ob
paniki so drugačne kot v sili. Zato je pomembno opredeliti, kakšne okoliščine se lahko pojavijo.

2.1

Razmere ob paniki

Reakcije velikega števila ljudi je vedno težko predvideti, posebno ob požaru v kinu, restavraciji itd.
Prav mogoče je, da se bodo mnogi od njih obnašali iracionalno. Posamezniki, izpostavljeni takim
paničnim razmeram morajo z lahkoto najti napravo za odpiranje na izhodnih vratih in jih znati
odpreti, ne da bi potrebovali posebno orodje ali ključ, ki morda ni na razpolago.
Naprave za odpiranje vrat morajo biti projektirane tako, da pravilno delujejo tudi v ekstremnih
situacijah, da lahko panični ljudje zapustijo prostor. Če na primer dva ali več ljudi plane k izhodnim
vratom na evakuacijski poti, morda prvi ki pride verjetno v temi in/ali dimu do vrat, ne bo odprl
mehanizma, ki zapira vrata, ampak bo le porinil vrata (pritisk na vratno krilo), medtem ko bodo
drugi poskušali odpreti vodoravni drog s silo roke ali telesa.

2.2

Razmere v sili

Panika se običajno ne pojavi v nevarnih situacijah, v katerih se znajde manjše število ljudi, še
posebno če ti ljudje poznajo stavbo, zasilne izhode in mehanizme za njihovo zapiranje. Tako je
ponavadi v uradih in v drugih delovnih okoljih.
Zaradi informacij, usposabljanja itd. bodo ljudje delovali racionalno in premagali strah v nevarnih
okoliščinah. Ob jasnem razumevanju sredstev umika so reakcije ljudi pozitivne in razumne, ljudje se
lahko odločijo, kam iti, katera vrata uporabiti, kako jih odpreti itd. Seveda mora biti tudi v tem
primeru mogoče odpreti vrata brez uporabe posebnega orodja ali ključa, ker ta morda ni takoj na
razpolago.
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3.

PODROČJA UPORABE

V tej točki navedena področja uporabe predstavljajo navodilo za opredelitev naprav za izhode. V
vsakem posameznem projektu je treba posvetiti pozornost razporeditvi evakuacijskih poti in
prostorov ter njihovemu namenu. Tudi občasna uporaba prostorov za drugačne namene kot običajno
lahko vpliva na izbiro naprav za izhode, npr. če se telovadnica uporablja za šolski ples. Upoštevati je
treba možno prihodnjo uporabo prostorov, tako da se že na začetku predvidi fleksibilna uporaba. To
pomeni, da je treba v nekaterih okoliščinah projektirati te naprave za večje število ljudi z različnim
poznavanjem prostorov, kot so tisti, ki ponavadi uporabljajo te prostore.
Izrazi: večje število, manjše število in nekaj ne določajo števila ljudi, ampak le osnovo za
ocenjevanje stavbe kot celote ali posameznih prostorov.

3.1

Naprave za izhode ob paniki

To so naprave, primerne za prostore in stavbe, kjer je ob istem času navzočih veliko število ljudi, ki
ne poznajo prostorov. Primeri takih objektov so šole, trgovski centri, bolnice, gledališča,
kinodvorane, diskoteke, športni objekti in restavracije.
Pozornost je treba posvetiti tlorisu stavbe in prostorov kakor tudi številu evakuacijskih poti in
njihovim značilnostim.
Ta navodila se nanašajo na zapahe za primer panike, ki so v skladu z zahtevami v evropskem
standardu EN 1125.

3.2

Naprave za zasilne izhode

To so naprave, primerne za stavbe in prostore, kjer je manjše število ljudi, za katere ni mogoče
sklepati, da so vsi dobro seznanjeni s prostori. Taki primeri so uradi in srednje velika zbirališča.
Te naprave se priporočajo za najnižjo raven izhodnih vrat, kjer naprave za izhode ob paniki niso
zahtevane.
Ta navodila se nanašajo na naprave za zasilne izhode, ki se odpirajo z eno samo potezo in so v
skladu z zahtevami v evropskem standardu EN 179.
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3.3

Druge naprave za odpiranje

Te naprave niso namenjene za izhodna vrata in se lahko uporabljajo samo v prostorih z nekaj ljudmi,
ki vsi dobro poznajo prostore. Taki primeri so stanovanja in majhne pisarne. Izraz druge naprave za
odpiranje se nanaša samo na preproste naprave, kot so kljuke in vrtljivi gumbi.
Med njimi so tudi vrtljivi gumbi. z zaščitnim pokrovom. Te naprave so namenjene preprečevanju
nepooblaščene uporabe vrtljivega gumba na primer v povezavi z inštalacijami za nadzor vhoda in
izhoda. Vedno si je treba prizadevati za namestitev naprav, pri katerih je za odpiranje potrebna en
sam gib.
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4.

DVOKRILNA VRATA

Dvokrilna vrata, pri katerih je pasivno krilo ožje od 500 mm in je opremljeno s samozapiralom, niso
priporočljiva za uporabo na evakuacijskih poteh, na katerih se zahtevajo naprave za izhode ob
paniki, ker je njihov odpor odpiranju prevelik.
Samozapahi se ne smejo uporabljati na pasivnih krilih, če so ta del evakuacijskih poti, ker
avtomatski zapahi nimajo možnosti zaporednega odpiranja.
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5.

TIPKA ZA ZASILNI IZHOD

Tipke za zasilni izhod se lahko namestijo, če se v skladu z EN 179 priporočajo naprave za zasilne
izhode po preglednici 8.1. Tipka mora biti nameščena na vidnem mestu.
Za aktivnosti, pri katerih so v preglednici 8.1 priporočene naprave za izhod ob paniki, take tipke niso
priporočljive. Pri taki dejavnosti je mogoče razmišljati o uporabi tipke za zasilni izhod sili le ob
posvetovanju in privolitvi zainteresiranih strani.
Stikala na ključ niso sprejemljiva.
Značilnosti tipke za zasilni izhod:
-

Zelena barva.

-

Ohišje tipke mora biti posebej označeno. Znak mora biti zelen z belim napisom »zasilni
izhod«. Znak mora biti dovolj velik, da se z lahkoto opazi.

-

Tipka se mora z lahkoto aktivirati z eno samo potezo.

-

Tipka mora biti vidna tudi, če odpove električno napajanje. To se lahko doseže z zasilnim
napajanjem za razsvetljavo napisa ali s svetlečo tipko ali s fotoluminiscenčnim znakom.

-

Osvetljena tipka za izhod v sili. Osvetljena je bodisi s splošno razsvetljavo bodisi s kakšnim
drugim načinom razsvetljave.

-

Ko se tipka pritisne, se mora električni tok prekiniti in zaklepni mehanizem sprostiti.

-

Če je mogoče, naj zaklenjena vrata označuje rdeča luč, odklenjena pa zelena.

-

Koristno je tipko za izhod v sili opremiti z akustičnim alarmom.

Položaj tipke za izhod v sili:
-

Mora biti dobro vidna in nameščena na vratih ali v neposredni bližini vrat.

-

0,9 – 1,2 m nad tlemi.

-

Največ 0,5 m bočno od vrat in ne na strani tečajev.

-

Pri dvokrilnih vratih mora biti gumb na strani aktivnega krila. Če se pri dvokrilnih vratih
odpirata obe krili, morata biti tipki nameščeni na obeh straneh vrat.
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6.

PROTIVLOMNA KLJUČAVNICA

Če so vrata opremljena s protivlomno ključavnico (nočna ključavnica), so potrebni nadaljnji ukrepi
v obliki povezave z mikrostikali ali podobnim.
Protivlomne ključavnice morajo biti povezane s funkcijo, ki je bistvena za dejavnost v stavbi, tako
da se ta dejavnost ne more odvijati, če niso vse evakuacijske poti odklenjene. Eden od običajnih
načinov je, da je razsvetljava povezana na tak način, da je ni mogoče prižgati, če evakuacijske poti
niso odklenjene.
Lokalni predpisi lahko pod posebnimi pogoji dovoljujejo »nočno zaklepanje«, kadar prostori niso
odprti za javnost ali za splošno uporabo. Zahteva se lahko na primer, da ima vsaka oseba, ki ima
dostop v stavbo (čistilci, varnostniki in vzdrževalci) svoj ključ, ki ji omogoča, da v sili pobegne iz
stavbe.
Posebni primeri, na primer če so ljudje iz različnih razlogov zaklenjeni, tukaj niso obravnavani. V
takih primerih se je treba o rešitvah vedno posvetovati z odgovornimi ljudmi.

7.

DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE

Vrata in naprave na vratih na evakuacijskih poteh je treba vzdrževati tako, da je v sili zagotovljeno
njihovo delovanje.
V rednih časovnih presledkih jih mora preverjati oseba, ki jo določi oseba, odgovorna za stavbo ali
podjetje. Odgovorna oseba določi tudi časovne presledke preverjanja.
Način preverjanja je odvisen od uporabe vrat. Glej Dodatek 1.
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8.

IZBIRA NAPRAV ZA ZAKLENJENA
NAMEMBNOST STAVBE

VRATA

GLEDE

NA

V preglednici 8.1 so navedene standardne naprave za izhode v stavbah in prostorih z različno
namembnostjo, kjer izhodov na evakuacijskih poteh običajno ni mogoče odpreti z zunanje strani, da
je preprečen vstop nepooblaščenim osebam.
V tej preglednici so prostori, ki se glede števila navzočih oseb lahko primerjajo z zbirališči, npr
jedilnica za zaposlene ali šolska jedilnica, izenačeni z zbirališči. To pomeni, da so naprave na
izhodih načrtovane za večje število ljudi z različnim poznavanjem prostorov od tistih, ki v
dejavnostih v teh prostorih sodelujejo vsak dan.
Razlog za strožje zahteve v velikih pisarniških stavbah, hotelih, in stavbah za zdravstveno nego je,
da se ob evakuaciji na stopniščih nagnetejo ljudje iz več nadstropij. To pomeni, da se pri izhodih
zbere toliko ljudi, da mora biti zagotovljen varnejši izhod.
V dvomu je treba vedno izbrati višjo zahtevo, to pomeni, da se izhod ob paniki vedno lahko
uporabi.
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8.1

Preglednica za izbiro naprav za izhode

Oprema se nanaša samo na naprave za izhode ob paniki v skladu z EN 1125 in na naprave za
zasilne izhode v skladu z EN 179.
Številke v glavi preglednice ustrezajo primerom rešitev v Dodatku 1.

Dejavnost

Lega vrat

Šola < 200 ljudi

na stopnišče
s stopnišča na prosto
na stopnišče
s stopnišča na prosto
na stopnišče
s stopnišča na prosto
na stopnišče
s stopnišča na prosto

Šola > 200 ljudi
2

Pisarniška stavba < 2000 m

Pisarniška stavba > 2000 m2
Zbirališče
veliko število ljudi
majhno število ljudi
Veleblagovnica in trgovine na
drobno < 300 m2
Veleblagovnica in trgovine na
drobno > 300 m2
Hotel, razen restavracije itd.
< 200 postelj
Hotel, razen restavracije itd.
> 200 postelj
Stavbe za zdravstveno nego
< 200 postelj
Stavbe za zdravstveno nego
> 200 postelj
Domovi za ostarele
Center za dnevno oskrbo
Industrija
Skladišče
Laboratoriji itd. z dejavnostjo, ki
predstavlja požarno nevarnost
*

v avlo ali na stopnišče
na prosto
na prosto ali na stopnišče
s stopnišča na prosto
na prosto ali na galerijo

Naprave za
izhode ob paniki
(EN 1125)
Primeri rešitev:
P1 – P6
PP1 – PP6*

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

na prosto ali na galerijo

x

s skupne galerije na prosto
na stopnišče

x
x

s stopnišča na prosto
na stopnišče
s stopnišča na prosto
na stopnišče

x
x
x
x

s stopnišča na prosto
na stopnišče
s stopnišča na prosto
na stopnišče in na prosto
na prosto

Naprave za
zasilne izhode
(EN 179)
Primeri rešitev:
N1- N3
NP1 – NP3*
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Z NP in PP so označena dvokrilna vrata.

Smernica SZPV-CFPA-E®
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9.

DEFINICIJE

Protivlomno zaklepanje
Ključavnica, ki ustreza zahtevam zavarovalnice za zaščito pred vlomom
Elektromehanski zapah
Elektromehanski zaklepni mehanizem, ki mehansko povezuje vrh vratnega krila s podbojem.
Zaklenjen je, kadar je pod električno napetostjo in se avtomatično sprosti ob prekinitvi električnega
toka.
Zasilno električno napajanje
Napajanje, ki zagotavlja preskrbo z električno energijo, če glavno napajanje odpove. Pogosto je v
obliki baterije, npr. za električni prijemnik, elektromehanski zapah, magnetno zapiralo vrat in
nadzorni sistem nad prihajanjem in odhajanjem.
Elektromehanska naprava , ki drži vrata odprta
Naprava za držanje vrat v odprtem položaju, ki se avtomatično sprosti, če se električni tok prekine.
Lahko je v obliki magnetnega držala vrat nameščenega na steni.
Krmilnik
Lahko je npr. v obliki tipke, stikala na ključ, mikrostikala v napravi za izhod, digitalne ključavnice,
čitalnika kartic, časovnega stikala, impulza alarmnega sistema ali kakšne druge električne naprave.
Magnetno zapiralo
Elektromehanski zaklepni mehanizem, ki z magnetno silo drži vrh vratnega krila v podboju.
Zaklenjen je, kadar je pod električno napetostjo in se avtomatično sprosti ob prekinitvi napetosti.
Samozapah
Zaklepni mehanizem, vgrajen ob srednji pripiri pasivnega krila vrat, katerega zapah sproži
mehanizem, ki se aktivira, kadar se aktivno krilo zapre.
Samozapah se ne sme uporabljati na pasivnem krilu, če so vrata del evakuacijske poti, ker nima
možnosti zaporednega odpiranja.

Smernica SZPV-CFPA-E®
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Prijemnik
Element vratnega okovja, nameščen na podboju vrat, da okrepi mesto, kjer je luknja za zapah.
Zapah
Gibljivi del zaklepnega mehanizma v ključavnici, ki se sproži skozi čelnico in zaklene vrata.
Vpad
Jeziček s poševnim koncem na vzmet, ki zapre vrata.
Kljuka
Ročica za odpiranje vpada ključavnice.
Požarna vrata
Vrata, ki so za določen čas odporna proti požaru. Čas požarne odpornosti je odvisen od lege vrat in
požarne odpornosti elementov konstrukcije okrog njih.
Podaljšek
Za dvokrilna vrata v kombinaciji z napravo za usklajeno zapiranje vrat.
Če se pri dvokrilnih vratih odpre pasivno krilo, potem ta podaljšek odpre tudi aktivno krilo tako
daleč, da se aktivira naprava, ki usklajuje zapiranje vrat. To pomeni, da se bosta krili zaprli v
pravilnem vrstnem redu.

Smernica SZPV-CFPA-E®
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DODATEK 1: PRIMERI
Predgovor
V tem dodatku so dane tehnične rešitve, ki ustrezajo preglednici 8.1 iz evropske smernice »Naprave
za izhode ob paniki in zasilne izhode«
Te tehnične rešitve se nanašajo na vrata na evakuacijskih poteh, ki niso drsna. Običajno se ne dajo
odpreti z zunanje strani in/ali preprečujejo prehod nepooblaščenim osebam.
Ta dodatek je pripravila Komisija za smernice, prevzela pa so jih vsa združenja za požarno zaščito v
Zvezi evropskih združenj za varstvo pred požarom.

Smernica SZPV-CFPA-E®
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1.1

Vrata N 1: enokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- naprava za zasilni izhod,

Zunanja stran vrat
- kljuka.

- samozapiralo. Vrata so lahko opremljena
z elektromehansko napravo, ki drži vrata
odprta.
Delovanje:

- kljuka, ki se odpira z eno roko, omogoča
izhod,
- možnost pooblaščenega prehoda s
ključem.

Posebna ključavnica:

- kljuka omogoča povratek,
- možnost pooblaščenega prehoda s
ključem.

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se to lahko poveže s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat

Smernica SZPV-CFPA-E®
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1.2

Vrata N 2: enokrilna vrata brez funkcije požarnega ločevanja
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- tipka za zasilni izhod,

- potezni ročaj,

- magnetno zapiralo; elektromehanski zapah
z zasilnim napajanjem,

- krmilnik, npr čitalnik kartic.

- samozapiralo; vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata
odprta.
Delovanje:

- izhod s tipko za zasilni izhod,
- možnost pooblaščenega prehoda s stikalom
na ključ,
- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma (ne kot edina funkcija).

Posebna ključavnica:

- povratek s pomočjo poteznega ročaja po
izhodu ali aktiviranju požarnega alarma,
- možnost pooblaščenega prehoda preko
krmilnika,
- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma (ne kot edina funkcija).

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se to lahko poveže s funkcijo, ki je bistvena
za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.3

Vrata N 3: enokrilna vrata z/brez funkcije požarnega ločevanja
v odvisnosti od izvedbe električnega prijemnika
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- naprava za zasilni izhod,

- kljuka,

- električni prijemnik,

- krmilnik, npr čitalnik kartic.

- krmilnik, npr čitalnik kartic,
- samozapiralo.
Delovanje:

- kljuka za izhod, ki se odpira z eno roko,
omogoča izhod,
- možnost pooblaščenega prehoda s ključem
ali preko krmilnika,
- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata lahko ohranijo
funkcijo požarnega ločevanja ali ne,
odvisno
od
izvedbe
električnega
prijemnika (ne kot edina funkcija).

Posebna ključavnica:

- kljuka omogoča povratek,
- možnost pooblaščenega prehoda s ključem
ali preko krmilnika,
- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata lahko ohranijo
funkcijo požarnega ločevanja ali ne,
odvisno od izvedbe električnega prijemnika
(ne kot edina funkcija).

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se to lahko poveže s funkcijo, ki je bistvena
za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba: -

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat

Smernica SZPV-CFPA-E®
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1.4

Vrata N 4: enokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

Delovanje:

Zunanja stran vrat

- naprava za zasilni izhod, npr. potisna
plošča,

- možnost 1: zunanja stran brez opreme (glej
sliko)

- samozapiralo, vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata
odprta.

- možnost 2: cilindrični vložek + potezni
ročaj.

- potisna plošča, ki se potisne z eno roko,
omogoča izhod,

- možnost 1: ni povratka (glej sliko),

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem.
Posebna ključavnica:

- možnost 2: povratek samo za pooblaščene
osebe s ključem.

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.5

Vrata N 5: enokrilna vrata z/brez funkcije požarnega ločevanja
v odvisnosti od izvedbe električnega prijemnika
Notranja stran vrat

Oprema:

- naprava za zasilni izhod, kot je potisna
plošča,

Zunanja stran vrat
- kljuka,
- krmilnik, npr čitalnik kartic.

- električni prijemnik,
- krmilnik, npr čitalnik kartic
- samozapiralo.
Delovanje:

- potisna plošča, ki se potisne z eno roko,
omogoča izhod,

- ni povratka razen za pooblaščene osebe s
ključem ali preko krmilnika,

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem
ali preko krmilnika,

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem
ali preko krmilnika,

- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata lahko ohranijo
funkcijo požarnega ločevanja, odvisno od
izvedbe električnega prijemnika (ne kot
edina funkcija).

- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata lahko ohranijo
funkcijo požarnega ločevanja, odvisno od
izvedbe električnega prijemnika.

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se to lahko poveže s funkcijo, ki je bistvena
za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.6

Vrata P 1: enokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- zapah za primer panike,

Zunanja stran vrat
- kljuka.

- samozapiralo, vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata
odprta.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- kljuka omogoča povratek,

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem.

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem.

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.7

Vrata P 2: enokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- zapah za primer panike,
- samozapiralo, vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata
odprta.

Delovanje:

Zunanja stran vrat
- možnost 1: zunanja stran brez opreme (glej
sliko),
- možnost 2: cilindrični vložek + potezni
ročaj.

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- možnost 1: glej sliko, ni povratka,

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem.

- možnost 2: povratek samo za pooblaščene
osebe s ključem.

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.8

Vrata P 3: enokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- zapah za primer panike z mikrostikalom,

- možnost 1: kljuka,

- magnetno zapiralo vrat/elektromehanski
zapah,

- možnost 2: kljuka + krmilnik, npr. čitalnik
kartic (glej sliko).

- samozapiralo, vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata
odprta.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- možnost 1: kljuka omogoča povratek,

- mikrostikalo
omogoča
odpiranje
magnetnega zapirala vrat / elektromehanskega zapaha,

- možnost 2: glej sliko, kljuka omogoča
povratek,

- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata ohranijo funkcijo
požarnega ločevanja (ne kot edina
funkcija).
Posebna ključavnica:

- možnost povratka za pooblaščene osebe s
ključem ali preko krmilnika,
- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata ohranijo funkcijo
požarnega ločevanja (ne kot edina
funkcija).

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.9

Vrata P 4: enokrilna požarna vrata z/brez funkcije požarnega ločevanja
v odvisnosti od izvedbe električnega prijemnika
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- zapah za primer panike,

- kljuka,

- električni prijemnik,

- krmilnik, npr. čitalnik kartic.

- krmilnik, npr. čitalnik kartic,
- samozapiralo.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- kljuka omogoča povratek,

- možnost pooblaščenega prehoda preko
krmilnika,

- možnost pooblaščenega prehoda preko
krmilnika,

- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata lahko ohranijo
funkcijo požarnega ločevanja ali ne,
odvisno
od
izvedbe
električnega
prijemnika (ne kot edina funkcija).

- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata lahko ohranijo
funkcijo požarnega ločevanja ali ne,
odvisno od izvedbe električnega prijemnika
(ne kot edina funkcija).

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.10

Vrata P 5: enokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- zapah za primer panike z električnim
odpiranjem,

Zunanja stran vrat
- potezni ročaj,
- krmilnik, npr. čitalnik kartic.

- krmilnik, npr. čitalnik kartic,
- samozapiralo, vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata
odprta.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- ni povratka,

- možnost pooblaščenega prehoda preko
krmilnika.

- možnost pooblaščenega prehoda preko
krmilnika.

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Zapah za primer panike se ne sme električno držati odprt. Električno se mora
odpreti samo za čas prehoda.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.11

Vrata P 6: enokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- zapah za primer panike z električnim odpiranjem
in mikrostikalom,

Zunanja stran vrat
- kljuka,
- krmilnik, npr. čitalnik kartic.

- magnetno zapiralo vrat/elektromehanski zapah,
- krmilnik, npr. čitalnik kartic,
- samozapiralo, vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata odprta.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- kljuka omogoča povratek,

- mikrostikalo omogoča odpiranje magnetnega
zapirala vrat/elektromehanskega zapaha,

- možnost pooblaščenega prehoda
preko krmilnika,

- možnost pooblaščenega prehoda preko krmilnika,

- možnost avtomatskega odklepanja
preko požarnega alarma; vrata
ohranijo
funkcijo
požarnega
ločevanja (ne kot edina funkcija).

- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma; vrata ohranijo funkcijo
požarnega ločevanja (ne kot edina funkcija).
Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Zapah za primer panike se ne sme električno držati odprt. Električno se mora
odpreti samo za čas prehoda. Lahko je opremljen z avtomatiko.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.12

Vrata NP 1: dvokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- naprava za izhod v sili, aktivno krilo,

Zunanja stran vrat
- kljuka.

- samozapah, pasivno krilo,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat,
vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata odprta,
- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- kljuka, ki se odpira z eno roko, omogoča izhod
skozi aktivno krilo,
- možnost pooblaščenega prehoda s ključem,

- kljuka omogoča povratek,
- možnost pooblaščenega prehoda s
ključem.

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat zapre vrata v pravilnem vrstnem redu.
Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Pasivno krilo ne sme biti del evakuacijske poti.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat

Smernica SZPV-CFPA-E®

29

Smernica št. 2:2002 – Dodatek 1: Primeri

1.13

Vrata NP 2: dvokrilna vrata brez funkcije požarnega ločevanja
Notranja stran vrat

Oprema:

- tipka za izhod v sili,

Zunanja stran vrat
- potezni ročaj,

- možnost 1: (glej sliko) vrata z zapahom na vrhu, - krmilnik, npr. čitalnik kartic.
opremljena s samozapiralom in koordinatorjem
kakor tudi z magnetnim zapiralom ali
elektromehanskim zapahom z zasilnim napajanjem.
Vrata so lahko opremljena z elektromehansko
napravo, ki drži vrata odprta. Na pasivnem krilu je
podaljšek, ki omogoča aktiviranje naprave za
usklajeno zapiranje vrat.
- možnost 2: vrata brez zapaha na vrhu, opremljena s
samozapiralom in magnetnim zapiralom ali
elektromehanskim zapahom za dvokrilna vrata z
zasilnim napajanjem; koordinator ni potreben, vrata
so lahko opremljena z elektromehansko napravo, ki
drži vrata odprta.
Delovanje: - izhod s tipko za izhod v sili,
- možnost pooblaščenega prehoda s stikalom na
ključ,

- povratek s poteznim ročajem po
izhodu ali aktiviranju požarnega
alarma,

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat
zapre vrata v pravilnem vrstnem redu,

- možnost pooblaščenega prehoda
preko krmilnika,

- možnost avtomatskega odklepanja preko požarnega
alarma (ne kot edina funkcija).

- možnost avtomatskega odklepanja
preko požarnega alarma (ne kot
edina funkcija).

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.14

Vrata NP 3: dvokrilna vrata z/brez funkcije požarnega ločevanja
v odvisnosti od uporabe električnega prijemnika
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- naprava za izhod v sili,

- kljuka,

- električni prijemnik na pasivnem krilu,

- krmilnik, npr. čitalnik kartic.

- krmilnik, npr. čitalnik kartic,
- avtomatski zapah na pasivnem krilu,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat, na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- kljuka omogoča izhod skozi aktivno krilo,

- kljuka omogoča povratek,

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem ali
preko krmilnika,

- možnost pooblaščenega prehoda s
ključem ali preko krmilnika,

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat zapre vrata v pravilnem vrstnem redu,

- možnost avtomatskega odklepanja
preko požarnega alarma, vrata
ohranijo
funkcijo
požarnega
ločevanja ali ne, odvisno od uporabe
električnega prijemnika (ne kot
edina funkcija).

- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma, vrata ohranijo funkcijo
požarnega ločevanja ali ne, odvisno od uporabe
električnega prijemnika (ne kot edina funkcija).
Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Pasivno krilo ne sme biti del evakuacijske poti.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.15

Vrata NP 4: dvokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- naprava za izhod v sili, npr. potisna plošča,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat,
vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata odprta,

Zunanja stran vrat
- možnost 1: na zunanji strani ni
opreme (glej sliko),
- možnost 2:cilindrični vložek +
potezni ročaj.

- samozapah, pasivno krilo,
- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- potisna ploščica omogoča izhod skozi aktivno
krilo,
- možnost pooblaščenega prehoda s ključem,

- možnost 1: ni povratka,
- možnost 2: ni povratka razen za
pooblaščene osebe s ključem.

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat zapre vrata v pravilnem vrstnem redu.
Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Pasivno krilo ne sme biti del evakuacijske poti.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.16

Vrata NP 5: dvokrilna vrata z/brez funkcije požarnega ločevanja
v odvisnosti od uporabe električnega prijemnika
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- naprava za izhod v sili, npr. potisna ploščica,

- kljuka,

- električni prijemnik na pasivnem krilu,

- krmilnik, npr. čitalnik kartic.

- krmilnik, npr. čitalnik kartic,
- avtomatski zapah na pasivnem krilu,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat,
- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- potisna ploščica omogoča izhod skozi aktivno
krilo,
- možnost pooblaščenega prehoda s ključem ali
preko krmilnika,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat zapre vrata v pravilnem vrstnem redu,
- možnost avtomatskega odklepanja preko
požarnega alarma, vrata ohranijo funkcijo
požarnega ločevanja ali ne, odvisno od uporabe
električnega prijemnika (ne kot edina funkcija).

- ni povratka razen za pooblaščene
osebe preko krmilnika ali s
ključem,
- možnost avtomatskega odklepanja
preko požarnega alarma, vrata
ohranijo funkcijo požarnega
ločevanja ali ne, odvisno od
uporabe električnega prijemnika
(ne kot edina funkcija).

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se to lahko poveže s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Pasivno krilo ne sme biti del evakuacijske poti.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.17

Vrata PP 1: dvokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- zapah za primer panike,

Zunanja stran vrat
- kljuka.

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat,
vrata so lahko opremljena z
elektromehansko napravo, ki drži vrata odprta,
- na pasivnem krilu podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- ni povratka,

- možnost pooblaščenega prehoda s ključem,

- možnost pooblaščenega prehoda s
ključem.

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje
vrat zapre vrata v pravilnem vrstnem redu.
Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Če je pasivno krilo del evakuacijske poti, njegova širina ne sme biti manjša od
500 mm.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.18

Vrata PP 2: dvokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

- zapah za primer panike,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat,
vrata so lahko opremljena z elektromehansko
napravo, ki drži vrata odprta,

Zunanja stran vrat
- možnost 1: na zunanji strani ni
opreme (glej sliko),
- možnost 2: cilindrični vložek +
potezni ročaj

- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,
- možnost pooblaščenega prehoda s ključem,

- možnost 1:
povratka,

glej

sliko,

ni

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat
zapre vrata v pravilnem vrstnem redu.

- možnost 2: ni povratka, razen za
pooblaščene osebe s ključem.

Posebna ključavnica: Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je bistvena
za aktivnost v stavbi (glej točko 6).
Opomba:

Če je pasivno krilo del evakuacijske poti, njegova širina ne sme biti manjša od 500
mm.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.19

Vrata PP 3: dvokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- zapah za primer panike z mikrostikaloma,

- možnost 1: kljuka,

- magnetno zapiralo/elektromehanski zapah na
aktivnem krilu,

- možnost 2: kljuka + krmilnik, npr.
čitalnik kartic (glej sliko).

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat,
vrata so lahko opremljena z elektromehansko
napravo, ki drži vrata odprta,
- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,
- mikrostikalo omogoča odpiranje magnetnega
zapirala ali elektromehanskega zapaha,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat
zapre vrata v pravilnem vrstnem redu.
- možnost avtomatskega odklepanja preko požarnega
alarma, vrata ohranijo funkcijo požarnega
ločevanja (ne kot edina funkcija).

- možnost 1:
povratek,

kljuka

omogoča

- možnost 2: glej sliko, kljuka
omogoča povratek,
- možnost pooblaščenega prehoda s
ključem ali preko krmilnika,
- možnost avtomatskega odklepanja
preko požarnega alarma, vrata
ohranijo funkcijo požarnega
ločevanja (ne kot edina funkcija).

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Če je pasivno krilo del evakuacijske poti, njegova širina ne sme biti manjša od 500
mm.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.20

Vrata PP 4: dvokrilna vrata z/brez funkcije požarnega ločevanja
odvisno od izvedbe električnega prijemnika
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- zapah za primer panike z mikrostikaloma,

- kljuka,

- električni prijemnik na pasivnem krilu,

- krmilnik, npr. čitalnik kartic.

- krmilnik, npr. čitalnik kartic,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat,
- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,
- možnost pooblaščenega prehoda preko krmilnika,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat
zapre vrata v pravilnem vrstnem redu,
- možnost avtomatskega odklepanja preko požarnega
alarma, vrata ohranijo funkcijo požarnega
ločevanja ali ne, odvisno od izvedbe električnega
prijemnika (ne kot edina funkcija).

- kljuka omogoča povratek (odvisno
od
izvedbe
električnega
prijemnika),
- možnost pooblaščenega prehoda
preko krmilnika,
- možnost avtomatskega odklepanja
preko požarnega alarma, vrata
ohranijo funkcijo požarnega
ločevanja ali ne, odvisno od
izvedbe električnega prijemnika
(ne kot edina funkcija).

Posebna ključavnica:

Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).

Opomba:

Če je pasivno krilo del evakuacijske poti, njegova širina ne sme biti manjša od 500
mm.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.21

Vrata PP 5: dvokrilna požarna vrata
Notranja stran vrat

Oprema:

Zunanja stran vrat

- zapah za primer panike z električnim odpiranjem,

- potezni ročaj,

- krmilnik, npr. čitalnik kartic,

- krmilnik, npr. čitalnik kartic.

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat,
vrata so lahko opremljena z elektromehansko
napravo, ki drži vrata odprta,
- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje:

- zapah za primer panike omogoča izhod,

- ni povratka,

- možnost pooblaščenega prehoda preko krmilnika,

- možnost pooblaščenega prehoda
preko krmilnika.

- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat
zapre vrata v pravilnem vrstnem redu.

Posebna ključavnica: Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je bistvena
za aktivnost v stavbi (glej točko 6).
Opomba:

Če je pasivno krilo del evakuacijske poti, njegova širina ne sme biti manjša od 500
mm. Zapah za primer panike se ne sme električno držati odprt. Električno se mora
odpreti samo za čas prehoda.

Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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1.22

Vrata PP 6: dvokrilna požarna vrata

Notranja stran vrat
Zunanja stran vrat
- zapah za primer panike z električnim odpiranjem in - kljuka,
Oprema:
mikrostikaloma,
- krmilnik, npr. čitalnik kartic.
- magnetno zapiralo/elektromehanski zapah na
aktivnem krilu,
- krmilnik, npr. čitalnik kartic,
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat,
vrata so lahko opremljena z elektromehansko
napravo, ki drži vrata odprta,
- na pasivnem krilu je podaljšek, ki omogoča
aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat.
Delovanje: - zapah za primer panike omogoča izhod,
- kljuka omogoča povratek,
- mikrostikalo omogoči odpiranje magnetnega - možnost pooblaščenega prehoda
zapirala/elektromehanskega zapaha,
preko krmilnika.
- možnost pooblaščenega prehoda preko krmilnika,
- možnost avtomatskega odklepanja
- samozapiralo z napravo za usklajeno zapiranje vrat
preko požarnega alarma, vrata
zapre vrata v pravilnem vrstnem redu,
ohranijo funkcijo požarnega
- možnost avtomatskega odklepanja preko požarnega
ločevanja (ne kot edina funkcija).
alarma, vrata ohranijo funkcijo požarnega ločevanja
(ne kot edina funkcija).
Posebna ključavnica: Če je potrebno protivlomno zaklepanje, se mora to povezati s funkcijo, ki je
bistvena za aktivnost v stavbi (glej točko 6).
Opomba:
Če je pasivno krilo del evakuacijske poti, njegova širina ne sme biti manjša od 500
mm. Zapah za primer panike se ne sme električno držati odprt. Električno se mora
odpreti samo za čas prehoda.
Lahko je opremljeno z avtomatiko.
Notranja stran vrat

Zunanja stran vrat
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DODATEK 2: PRIMERI NAVODIL ZA DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE
Ta navodila so navedena kot primer. Odgovorna oseba v podjetju se mora odločiti ali se bodo
uporabljala in določiti primerno osebo za njihovo izvedbo. To mora biti del sistematične požarne
zaščite.
Ta navodilo sestavljajo naslednji deli:
•

namen vrat,

•

delovanje vrat,

•

preskusne metode,

•

časovni presledki med preskušanji.

Dodatek vsebuje naslednje primere:
•

vrata na evakuacijskih poteh in do njih,

•

vrata na meji požarnega sektorja,

•

vrata na meji požarnega sektorja s samozapiralom,

•

vrata na meji požarnega sektorja z elektromehanskim zapiralom.

2.1

Vrata na evakuacijskih poteh in do njih

Namen
Vrata, vgrajena na evakuacijski poti, ne smejo ovirati izhoda.
•

Prehoda ne smejo ovirati različni predmeti: cvetje, stoli, odpadki in druge ovire.

•

Z lahkoto in brez ključa, se morajo odpreti v smeri izhoda.

Vrata se lahko namestijo tudi zato, da preprečijo širjenje požara.
•

Opremljena morajo biti s samozapiralom, ki vedno zapre vrata.

•

Ne smejo biti poškodovana in se morajo zapreti tako, da ni večjih špranj.

•

Naprava za zapiranje vrat (vpad) mora sesti v prijemnik na podboju, ko se vrata zaprejo;
vrata ne smejo imeti naprave, ki bi jih držala odprta.

•

Za držanje vrat odprtih se ne smejo uporabljati lesene zagozde ali podobne naprave.
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Delovanje
Vrata se morajo odpirati navzven.
Z lahkoto se morajo odpreti z aktiviranjem naprave za izhod.
Če so vrata vgrajena na meji požarnega sektorja, se morajo po prehodu avtomatično zapreti s
samozapiralom. Izraz zaprta vrata pomeni, da je vpad sedel v prijemnik.
Dvokrilna vrata na meji požarnega sektorja morajo imeti napravo za usklajeno zapiranje in
podaljšek, ki omogoča aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat..
Vrata se lahko elektromehansko držijo odprta in se sprostijo na signal požarnega alarma.

Preskusne metode
Preverimo, da se vrata lahko odprejo s ključem, kodo, kartico ali z drugim kodirnim pripomočkom,
in sicer vsaj za 90º.
Vrata s samozapiralom odpremo za približno 10 cm, potem ko jih spustimo, se morajo popolnoma
zapreti in vpad mora sesti v prijemnik.
Ali so vrata zaprta, preverimo tako, da jih potegnemo, ne da bi pritisnili na kljuko, in morajo ostati
zaprta.
Pri odprtih vratih vizualno pregledamo tečaje, ključavnice, kljuko, okvir, pritrditev šip, če obstojajo,
druge poškodbe, praske, delovanje kljuke itd.
Pri dvokrilnih vratih z napravo za usklajeno zaporedno zapiranje vrat odpremo pasivno krilo za 90º
in preverimo, če so se vrata zaprla v pravilnem vrstnem redu.
Vrata, ki jih elektromehanska naprava drži odprta, preskusimo tako, da prekinemo električni tok, na
primer s preskusno tipko.
Časovni presledki med preskušanji: Najmanj vsake tri mesece.
Poleg tega bo morda treba dnevno pregledati delovanje vrat in preveriti vsaj odpiranje in dostopnost.
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2.2

Vrata na meji požarnega sektorja

Namen
Preprečiti širjenje požara in produktov gorenja zaradi odpiranja vrat na meji požarnega sektorja.
Delovanje
Vrata so ponavadi zaprta in se ročno zaprejo potem ko so bila odprta.
Preskusne metode
Vrata zapremo.
•

Vrata se morajo popolnoma zapreti.

•

Vpad mora sesti v prijemnik.

•

Vrata morajo biti nepoškodovana in se morajo zapreti tako, da ni špranj. Izjema v nekaterih
primerih je stik pri tleh.

•

Pri odprtih vratih vizualno pregledamo tečaje, ključavnice, kljuko, okvir, pritrditev steklenih
šip, če obstoje, druge poškodbe, praske, delovanje kljuke itd.

Časovni presledki med preskušanji: Najmanj vsake tri mesece.

2.3

Vrata s samozapiralom na meji požarnega sektorja

Namen
Preprečiti širjenje požara in produktov gorenja zaradi odpiranja vrat na meji požarnega sektorja.
Delovanje
Vrata so ponavadi zaprta in se avtomatsko zaprejo potem, ko so bila odprta.
Preskusne metode
Vrata s samozapiralom odpremo za približno 10 cm, potem ko jih spustimo, se morajo popolnoma
zapreti in vpad mora sesti v prijemnik.
•

Samozapiralo mora vrata popolnoma zapreti. Ali so vrata zaprta, preverimo tako, da jih
potegnemo, ne da bi pritisnili na kljuko, in morajo ostati zaprta.

•

Vpad mora sesti v prijemnik.

•

Pri odprtih vratih vizualno pregledamo tečaje, ključavnice, kljuko, okvir, pritrditev steklenih
šip, če obstoje, druge poškodbe, praske, delovanje kljuke itd.

•

Vrata morajo biti nepoškodovana in se morajo zapreti tako, da ni špranj. Izjema v nekaterih
primerih je stik pri tleh.

Časovni presledki med preskušanji: Najmanj vsake tri mesece.
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2.4

Vrata z elektromehanskim zapiralom na meji požarnega sektorja

Namen
Preprečiti širjenje požara in produktov gorenja zaradi odpiranja vrat na meji požarnega sektorja.
Delovanje
Vrata se zaprejo, ko javljalnik zazna dim. Javljalnik je lahko nameščen samostojno na obeh straneh
vrat ali pa je sestavni del zapiranja.
Preskusne metode
Preskus A: Pritisnemo preskusno tipko za zapiranje ali kakšno drugo preskusno napravo.
Preskus B: Za aktiviranje javljalnika dima uporabimo preskusni plin. (To ni potrebno, če javljalniki
tvorijo sestavni del požarnoalarmnega sistema.)
•

Samozapiralo mora vrata popolnoma zapreti. Ali so vrata zaprta, preverimo tako, da jih
potegnemo, ne da bi pritisnili na kljuko, in morajo ostati zaprta.

•

Vpad mora sesti v prijemnik.

•

Pri odprtih vratih vizualno pregledamo tečaje, ključavnice, kljuko, okvir, pritrditev steklenih
šip, če obstoje, druge poškodbe, praske, delovanje kljuke itd.

•

Vrata morajo biti nepoškodovana in se morajo zapreti tako, da ni špranj. Izjema v nekaterih
primerih je stik pri tleh.

Časovni presledki med preskušanji: Najmanj vsake tri mesece.
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