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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13120 «Жалюзі внутрішні. 

Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки», прийнятий методом 

перекладу, – ідентичний щодо EN 13120:2009+А1 (версія en) «Internal blinds. 

Performance requirements including safety». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13120:2014/Поправка № 

1:2016, які прийняті методом підтвердження. 

 У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

 До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено 

на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам 

комплексу стандартів ДСТУ 3651-97; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті) та НБ (Перелік 

використаних абревіатур). 

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти EN 1070:1998, 

EN 12045, EN 12194, EN 12216, EN 12280-2:2002, EN 13125, EN 13527, 

EN 14500, EN 14501, EN 20105-A02:1994, EN 60335-1, EN 60335-2-97, 
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EN ISO 105-B04, EN 14202, ISO 7724-1:1984, ISO 7724-2:1984, ISO 7724-

3:1984, EN 13772, BS 7231-1, ANSI/WCMA A100.1-2010 (PS2), 

CEN/TR 13387:2004, які не впроваджені в Україні як національні, чинних 

замість них документів немає. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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ПЕРЕДМОВА до EN 13651:2015 

 

Цей стандарт (EN 13120:2009+А1) підготовлений Технічним Комітетом 

CEN/TC 33, Двері, вікна, жалюзі, будівельні залізні вироби та екранні стіни, 

роботу секретаріату якого забезпечує AFNOR (Association Francaise de 

Normalisation, Асоціація стандартизації Франції). 

Цей документ підготовлений за дорученням CEN Європейською 

Комісією та Європейською Асоціацією Вільної торгівлі та підтримує основні 

вимоги Директив ЄС. 

Щодо зв’язку з Директивою(ами) ЄС див. довідковий додаток ZA, який 

є невід’ємною частиною цього документа. 

Цей стандарт є частиною серії стандартів, що стосуються внутрішніх 

жалюзі та віконниць для будівель, як визначено в EN 12216. 

Цей стандарт встановлює вимоги до внутрішніх жалюзі, рівнів 

експлуатаційних характеристик і, там, де це доцільно, відповідних класів. 

Він доповнений стандартами щодо умов виконання випробувань, а 

також стандартами, що встановлюють конкретні вимоги до експлуатаційних 

характеристик. 

Додатки А та С є довідковими. Додаток B є нормативним. 
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ВСТУП до EN 13120:2009+А1 

 

Експлуатаційні характеристики, необхідні для внутрішніх жалюзі, що 

демонструють придатність до використання, надані в цьому стандарті, 

деталізовані у сфері застосування (суттєві експлуатаційні характеристики). 

Інші експлуатаційні характеристики потрібні лише як доповнення 

(специфічні експлуатаційні характеристики) для конкретних виробів та 

описані в інших стандартах. Деякі важливі специфічні експлуатаційні 

характеристики, пов’язані з тепловими та візуальними аспектами, описані в 

EN 14501. Ці стандарти встановлюють класифікації та методи випробування 

для таких властивостей: 

— для теплового комфорту: 

— коефіцієнт пропускання сонячного світла (див. розділ 11 цього 

стандарту); 

— вторинний коефіцієнт теплопередавання; 

— пряма проникність сонячного світла; 

— для зорового комфорту: 

— контроль відблисків; 

— створення умов інтимності в нічний час; 

— спостереження за зовнішнім середовищем; 

— управління непрозорістю; 

— використання денного світла; 

— відтворення кольорів. 

Примітка 1. Нормативні документи, що стосуються охорони праці та техніки 
безпеки, для освітлення робочого місця вимагають якомога більшої частки природного 
світла, яка тільки можлива в практичних умовах (див. директиву 89/654/ЕЕС 
Європейського Союзу) та захисту операторів, які працюють перед екранами 
відеотерміналів, від сліпучого або відбитого світла (див. директиву 87/391/ЕЕС). 

Примітка 2. Цей стандарт не поширюється на реакцію внутрішніх жалюзі на 
вогонь. Експлуатаційні характеристики виробів оцінюють згідно з відповідними 
стандартами (наприклад, EN 13772). Національні правила можуть встановлювати 
мінімальні експлуатаційні характеристики. 

Перелік цих документів наведено в бібліографії. 
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Цей стандарт є стандартом типу С, як встановлено в стандарті  

EN ISO 12100. 

У сфері застосування цього стандарту зазначено відповідне машинне 

устатковання та ступінь впливу небезпек, небезпечних ситуацій та подій. 

Якщо положення цього стандарту типу C відрізняються від тих, що 

зазначені в стандартах типу A або B, положення цього стандарту типу C 

мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, які були 

розроблені та побудовані відповідно до положень цього стандарту типу C. 

Для роз’яснення призначення стандарту та уникнення сумнівів у його 

розумінні були зроблені такі припущення, пов’язані з виробами з силовим 

приводом: 

— виробник і покупець домовляються щодо конкретних умов 

використання та місць використання, наприклад, для дитячих садків або 

будинків для людей з обмеженими можливостями, які потребують 

спеціального аналізування ризику; 

— аналізування ризиків, проведене у цьому стандарті, та суттєві 

небезпеки, перелічені в додатку B, передбачають нормальне використання 

або звичайне передбачуване використання, тобто без навмисних та 

свідомих ризиків, які бере на себе користувач (див. розтлумачувальний 

документ «Безпека використання» Директиви ЄС щодо будівельних 

виробів). 

 

 

ДСТУ EN 13120:20__ 

1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
ЖАЛЮЗІ ВНУТРІШНІ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ВИМОГИ ЩОДО 

БЕЗПЕКИ 
 

INTERNAL BLINDS 

PERFORMANCE REQUIREMENTS INCLUDING SAFETY  

 
Чинний від ____________ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює вимоги, яким повинні задовольняти 

встановлені в будівлі внутрішні жалюзі. Він стосується також суттєвих 

небезпек, пов’язаних з використовуванням жалюзі з привідними 

механізмами, можливих під час складання, транспортування, 

установлювання, експлуатування та технічного обслуговування жалюзі (див. 

перелік суттєвих небезпек у додатку В). 

Він застосовний до внутрішніх жалюзі, незалежно від їх дизайну та 

використовуваних матеріалів, як зазначено нижче: 

— підйомні жалюзі: вільно підвішені, з напрямними деталями, не висувні; 

— роликові жалюзі: вільно підвішені, з боковими напрямними 

деталями, з натягненою тканиною; 

— вертикальні жалюзі: вільно підвішені, з верхньою та нижньою 

напрямними деталями, з похилою верхньою напрямною деталлю; 

— гофровані та стільникові жалюзі: вільно підвішені, з напрямними 

деталями, з боковими напрямними деталями, натягнуті; 

— римські штори; 

— австрійські жалюзі з рюшами; 
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— панельні жалюзі; 

— плантаційні жалюзі; 

— рулонні жалюзі. 

Цими виробами можна керувати засобами ручного управління, з 

пружинами або без пружин для компенсації зусилля, або електродвигунами 

(жалюзі з електроприводом). 

Цей стандарт не застосовний до драпірувань та сіток для захисту від 

комах. Він не застосовний до жалюзі у герметичних склопакетах, за 

винятком вимог, що стосуються захисту від затискання. 

Примітка. Сітки для захисту від комах встановлюють як всередині, так і ззовні. 
Однак, оскільки під час використання вони завжди зазнають впливу зовнішніх умов 
(відкриті вікна/двері), сітки для захисту від комах розглянуто в EN 13561, застосовному 
до зовнішніх жалюзі та тентів. 

В цьому стандарті не розглянуто параметри шуму, оскільки вони не 

вважаються проблемою безпеки. 

Цей стандарт не застосовний до внутрішніх жалюзі, виготовлених до 

дати опублікування цього стандарту. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, на які є нормативні посилання 

в цьому стандарті, необхідні для застосування цього стандарту. У разі 

датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі 

недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням 

нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 1050:1996, Safety of machinery — Principles for risk assessment  

EN 1070:1998, Safety of machinery — Terminology  

EN 1670, Building hardware — Corrosion resistance — Requirements and 

test methods  

EN 12045, Shutters and blinds power operated — Safety in use — 

Measurement of the transmitted force  
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EN 12194, Shutters, external and internal blinds — Misuse — Test methods 

EN 12216:2002, Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, 

glossary and definitions  

EN 12280-2:2002, Rubber-or plastic-coated fabrics — Accelerated ageing 

tests — Part 2: Physical ageing: effect of light or weathering  

EN 13125, Shutters and blinds — Additional thermal resistance — 

Allocation of a class of air permeability to a product  

EN 13527, Shutters and blinds — Measurement of the operating force — 

Test methods  

EN 14201, Blinds and shutters — Resistance to repeated operations 

(mechanical endurance) — Methods of testing  

EN 14500, Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Test and 

calculation methods  

EN 14501, Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — 

Performance characteristics and classification  

EN 16433, Internal blinds — Protection from strangulation hazards — Test 

methods  

EN 16434, Internal blinds — Protection from strangulation hazards — 

Requirements and Test methods for safety devices 

EN 20105-A02:1994, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: 

Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)  

EN 60335-1, Household and similar electrical appliances — Safety — Part 

1: General requirements  

EN 60335-2-97, Household and similar electrical appliances — Safety — 

Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds 

and similar equipment (IEC 60335-2-97) 

EN 61310-1, Safety of machinery — Indication, marking and actuation — 

Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1) 

EN ISO 1421, Rubber-or plastics-coated fabrics — Determination of tensile 

strength and elongation at break (ISO 1421:1998)  
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EN ISO 105-B04, Textiles — Tests for colour fastness — Part B04: Colour 

fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B04:1994)  

EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design 

— Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) 

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику 

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія 

EN 1670 Будівельна фурнітура. Стійкість до корозії. Вимоги та 

методи випробування 

EN 12045 Віконниці, штори й жалюзі з електроприводом. 

Безпечність під час експлуатування. Вимірювання зусилля, що 

передається від електропривода 

EN 12194 Віконниці, зовнішні та внутрішні штори й жалюзі. 

Неправильне користування. Методи випробування 

EN 12216:2002 Віконниці, зовнішні та внутрішні жалюзі. 

Термінологія, словники та визначення 

EN 12280-2:2002 Тканини, вкриті гумою або пластмасою. 

Випробування пришвидшеним зістарюванням. Частина 2. Фізичне 

зістарювання: вплив світла або атмосферних умов 

EN 13125 Віконниці та жалюзі. Додаткова теплостійкість. 

Визначення категорії повітронепроникності виробу 

EN 13527 Віконниці та жалюзі. Вимірювання робочих зусиль. 

Методи випробовування 

EN 14201 Штори та жалюзі. Тривкість до повторних операцій 

(механічна зносостійкість). Методи випробування 

EN 14501 Внутрішні жалюзі. Тепловий та зоровий комфорт. 

Експлуатаційні характеристики та класифікація 

EN 16433 Внутрішні жалюзі. Захист від ризиків затискання. Методи 

випробування 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в  

EN 1070:1998, EN 12216:2002 та подані нижче. 

 EN 16434 Внутрішні жалюзі. Захист від ризиків затискання. Вимоги та 

методи випробування для захисних пристроїв 

EN 20105-A02:1994 Текстильні матеріали. Випробування для 

визначення кольоростійкості. Частина 2. Напівтонова шкала яскравості 

для визначення зміни кольору (ISO 105-A02:1993) 

EN 60335-1 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. 

Частина 1. Загальні вимоги 

EN 60335-2-97 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. 

Частина 2-97. Спеціальні вимоги до привідних механізмів для штор на 

роликах, сонцезахисних тканинних навісів, жалюзі та подібного устаткування 

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та 

приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних 

сигналів 

EN ISO 1421 Тканини, вкриті гумою або пластмасою. Методи 

визначення характеристик при розриві  

EN ISO 105-B04 Текстильні матеріали. Випробовування для 

визначення кольоростійкості. Частина В04. Кольоростійкість за імітації 

знебарвлювання під дією сонячного світла. Випробовування з 

використанням ксенонової електродугової лампи (ISO 105-В04:1994) 

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи 

розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків 

ISO 9227 Випробування на корозію в штучних атмосферах. 

Випробування соляним туманом  
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3.1 внутрішні жалюзі (internal blind) 

Жалюзі, призначені для встановлення перед вікном, всередині 

негерметичних склопакетів або в іншому місці в приміщенні будинку 

3.2 суттєві експлуатаційні характеристики (intrinsic performance) 

Загальні експлуатаційні характеристики внутрішніх жалюзі, незалежно 

від їх застосування, на відміну від конкретних експлуатаційних характеристик. 

3.3 специфічні експлуатаційні характеристики (specific performance) 

Експлуатаційні характеристики, які можуть бути додатковими та 

комплементарними до суттєвих експлуатаційних характеристик і стосуються 

конкретного виробу. 

3.4 штора (curtain) 

Частина виробу, яка приводиться до руху робочим механізмом та 

забезпечує його функціонування. 

3.5 висування/втягування (extension/retraction) 

Рух штори, в результаті чого збільшується/зменшується площа 

закритої поверхні. 

3.6 розкривання/закривання (opening/closing) 

Терміни, використовувані для опису збільшення освітлення (відкриття) 

або зменшення освітлення (закриття) у розширеному положенні для виробів із 

пластинами або жалюзійними шторами, які можна нахилити або відрегулювати. 

3.7 грубе переміщення (rough operation) 

Різка дія на робочий механізм або безпосередньо на штору, що 

призводить до надмірної швидкості на початку та раптової зупинки в кінці. 

Примітка. Грубе переміщення можливе лише у тому разі, якщо рухома частина 
має значну інерцію (масу та швидкість). 

3.8 примусове переміщення (forced operation) 

Надмірна сила, що діє на робочий механізм або безпосередньо на 

штору, щоб зрушити її, незважаючи на опір штори руху. 

3.9 обернене переміщення (reversed operation) 

Висування або втягування штори, що відбувається в напрямку, 

протилежному тому, що мав бути без використання аномальної сили. 
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3.10 котушка з колінчастою ручкою (winch handle) 

Робоча система, що складається з котушки, яка обертається робочою 

ручкою, дозволяючи накопичувати шнур, кабель або ланцюг. 

3.11 шестеренна передача з колінчастою ручкою (gear with crank 

handle) 

Робоча система, що складається з прикріпленої до осі передачі, 

приводного валу, універсального з’єднання, поворотного стрижня та 

рукоятки керма. 

3.12 одностороннє переміщення робочого механізму (one direction 

movement of the operating mechanism) 

Робоча система, керована одним шнуром, стрічкою тощо, 

висування/втягування виконують під дією сили тяжіння або потенційної 

енергії, накопиченої під час висування/втягування (відповідно). 

3.13 рух робочого механізму по замкнутому контуру (endless 

movement of the operating mechanism) 

Робоча система, керована петлею, рух в одному напрямку висуває 

штору (або нахиляє пластини або жалюзійні штори), а рух у зворотному 

напрямку втягує штору (або нахиляє пластини або жалюзійні штори) у 

протилежному напрямку. 

3.14 універсальний привідний механізм (monocommand) 

Єдина робоча система, яка забезпечує як відкривання/закривання, так 

і висування/втягування. 

3.15 визначення експлуатаційних характеристик (determination of 

performance) 

Засоби перевіряння відповідності експлуатаційної характеристики 

встановленій вимозі. 

3.16 внутрішній шнур або стрічка (inner cord or tape) 

Частина робочої системи, що використовує шнур або стрічку, що 

пересуваються в шторі, та яка може бути розташована перед шторою, збоку 

від штори, позаду або всередині штори. 
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3.17 тяговий шнур або ланцюг (pull cord or chain) 

Частина робочої системи, що використовує розташовані ззовні штори шнур 

або ланцюг, за яку тягне користувач, щоб висунути/втягнути або нахилити штору. 

3.18 робоча петля (operating loop) 

Шнур, ланцюг, кульковий ланцюг або щось подібне у вигляді петлі, 

довжина якого залишається постійною під час роботи внутрішніх жалюзі. 

Приклад: кульковий ланцюг, керований універсальним привідним механізмом для 
підйомних та вертикальних внутрішніх жалюзі, кульковий ланцюг, що рухається по 
замкнутому контуру, для роликових жалюзі. 

3.19 доступний шнур, ланцюг, кульковий ланцюг або щось подібне 

(accessible cord, chain, ball-chain or similar) 

Шнур, ланцюг, кульковий ланцюг або щось подібне, розташований 

попереду, ззаду або збоку внутрішніх жалюзі, до якого може дістати та за 

який може потягнути дитина, молодша 42 місяців. 

3.20 небезпечна петля (hazardous loop) 

Петля з доступного шнура, ланцюга, кулькового ланцюга або чогось 

подібного, сполученого або не сполученого зі шторою, яка може бути 

розташована над головою маленької дитини. 

3.21 небезпечний шнур, ланцюг, кульковий ланцюг або щось 

подібне (hazardous cord, chain, ball-chain or similar) 

Один або декілька доступних шнурів, ланцюгів, кулькових ланцюгів або 

чогось подібного, які можуть заплутатися, або в яких може заплутатися 

маленька дитина. 

 

4 РОБОЧЕ ЗУСИЛЛЯ 

 

4.1 Загальні положення 

 

Вимоги цього розділу не застосовні до виробів з електроприводом. 

Робоче зусилля FM, необхідне для висування, втягування, відкривання 

чи закривання жалюзі, залежить від типу дії. 
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4.2 Визначення робочого зусилля 

 

У відповідності з методами випробовування, встановленими в 

EN 13527. 

 

4.3 Вимоги до робочого зусилля 

 

Робоче зусилля FM не повинно перевищувати значення, наведене в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 — Максимальні допустимі значення робочого зусилля FM 

Типи дій FM Н 
Клас 1 Клас 2 

Котушка або шестеренна передача з колінчастою ручкою а, с, стрижень 30 15 
Стрічка, шнур або ланцюг a, b, c 90 50 
Штанга або 
Рука 

вертикальна площина 90 50 
горизонтальна та похила площина 50 30 

Примітка 1. У разі підпружинених систем 1,5 FM можна досягти для фіксації в повністю 
висунутому або втягнутому положенні. 

Примітка 2. Внутрішні жалюзі належать до класу 2, якщо обидві операції пересування штори та 
нахиляння пластин і жалюзійних штор належать до класу 2. В іншому разі жалюзі належатимуть до класу 1. 

a  Привідний механізм повинен також задовольняти вимогам, викладеним у розділі 5. 
b Для привідного механізму з одностороннім переміщенням або привідного механізму із замкнутим 
контуром. 

с для універсального привідного механізму. 
 
5 ДИЗАЙН ПРИВОДУ – ДІАГРАМА ЗЗЛ (ЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЛЯ 

ЛЮДИНИ) 

 

5.1 Загальні положення 

 

Геометричні розміри привідних механізмів визначено так, щоб 

забезпечити зручність управління. 

 

5.2 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

 

Привід з котушкою або шестеренною передачею повинен 

задовольняти таким вимогам: 
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— довжина ручки R не повинна перевищувати 0,20 м (R ≤ 0,20 м); 

— передавальне число r зубчастої передачі не повинно перевищувати 

1:10 (середнє передавальне число в разі, якщо в тій самій передачі існує 

кілька передавальних чисел). 

Примітка. Передавальне число 1:10 означає, що необхідно десять разів обернути 
ручку, щоб один раз обернути обертовий циліндр або вісь. 

5.2.2 Привід зі стрічкою, шнуром або ланцюгом 

Мінімальні допустимі розміри привідного механізму зазначено на 

діаграмі ЗЗЛ (див. рисунки 1 і 2). 

Видимий діаметр шнура для ЗЗЛ для n шнурів з діаметром d 
 

 
Позначення 

d діаметр одиничного шнура або 
діаметр кульки кулькового ланцюга 

1 Прийнятно  
2 Неприйнятно 

FM Робоче зусилля 

Рисунок 1 – Діаграма ЗЗЛ для приводу зі шнуром або ланцюгом 

Для даного діаметра d одного шнура та числа n відомих шнурів dЗЗЛ 

(в мм) можна визначити за допомогою таблиці на рисунку 1. Розрахований 

діаметр можна перевірити по схемі на рисунку 1, щоб визначити 

прийнятність робочого зусилля. Точка, отримана з dЗЗЛ та виміряного 

зусилля, повинна бути розташована на ділянці 1 діаграми на рисунку 1. 
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Позначення 

1 Прийнятно  
2 Неприйнятно 

FM Робоче зусилля 
L Ширина стрічки  

Рисунок 2 – Діаграма ЗЗЛ для приводу зі стрічкою 

 

6 НЕПРАВИЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ 

 

6.1 Штора та стулки жалюзі 

 

6.1.1 Загальні положення 

Під дією передбачуваного неправильного використання (неналежного 

використання), внутрішні жалюзі не повинні деформуватися або 

пошкоджуватися настільки, що: 

a) пошкодження перешкоджає їх правильній роботі; 

b) пошкодження спричиняє погіршення зовнішнього вигляду, як 

встановлено в розділі 12. 

Неправильне користування можливе під час переміщення штори або 

зміни нахилу пластин. 

6.1.2 Переміщення штори 

6.1.2.1 Грубе переміщення 

Грубе переміщення неможливе, тому що виникнення умов, за яких 

воно може мати місце (надмірна швидкість, інерція штори) малоймовірне. 
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6.1.2.2 Примусове переміщення 

Примусове переміщення відбувається в напрямку висування або 

втягування, можлива раптова зупинка або заклинювання штори в висунутому 

або втягнутому положенні, або заклинювання в проміжному положенні. 

Рисунок 3 ілюструє шість можливостей примусового переміщення. 

 
Позначення 

1 Напрямок висування 
2 Напрямок втягування 
3 Перешкода 
a) Штору повністю висунуто 
b) Штору повністю втягнуто 
c) Штора в проміжному положенні, якщо є 

перешкода під час висування або втягування  

Рисунок 3 – Ілюстрація шести можливостей примусового переміщення 

6.1.2.3 Обернене переміщення 

Обернене переміщення застосовне лише до внутрішніх жалюзі на 

роликах або до виробів із роликовими механізмами для висування або 

втягування. 

Для таких виробів переміщення в ситуації а1 або b2, проілюстроване 

на рисунку 3, є оберненим переміщенням, якщо рух в протилежному 

напрямку можливий під дією меншого зусилля порівняно з граничним 

зусиллям для класу експлуатації. Якщо такий рух неможливий, то це 

примусове переміщення. 

Обернене переміщення трапляється під час висування після того, як 

штору повністю висунуто, а під час втягування – після того, як штору 

повністю втягнуто. 
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6.1.3 Зміна нахилу стулок пластин/жалюзійних штор 

6.1.3.1 Грубе переміщення 

6.1.3.1 Грубе переміщення неможливе, тому що виникнення умов, за 

яких воно може мати місце (надмірна швидкість, інерція стулок жалюзі) 

малоймовірне. 

6.1.3.2 Примусове переміщення 

Примусове переміщення трапляється у разі, коли продовжуються 

спроби зачинити жалюзі, хоча стулки пластин/жалюзійні штори вже повністю 

зачинені. 

6.1.3.3 Обернене переміщення 

Робочі механізми унеможливлюють обернене переміщення. 

 

6.2 Визначення 

 

Виконують у відповідності з методами випробовування згідно з 

вимогами EN 12194. 

 

6.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

 

Після виконання кожного випробовування, використовуючи примусове 

переміщення або обернене переміщення, використовуючи значення, надані 

в таблиці 2: 

— не допускається наявність видимих дефектів, за винятком дефектів, 

дозволених у розділі 12; 

—у разі ручного управління значення робочого зусилля повинні 

перебувати в межах початкових класів (див. таблицю 1). 

Конструкція деяких виробів не передбачає протидію штори 

перешкодам у ситуаціях b1, c1 або c2 і для внутрішніх жалюзі з 

автоматичним пружинним привідним механізмом у ситуації а1, 

проілюстрованій на рисунку 3. Проводити відповідні випробовування для 
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таких жалюзі не потрібно, якщо технічні інструкції містять засторогу для 

користувача щодо ризику пошкодження, коли в таких ситуаціях штора 

стикається з перешкодами. 

В інструкції зі встановлення виробу виробник повинен підкреслити, що 

процедури управління виробом повинні бути надані кінцевому 

користувачеві.  

Таблиця 2 — Значення за неправильного користування, що 

стосуються різних режимів управління  

Зусилля під час неправильного використання Неправильне використання 
Силаа, Н Моментb 

Не визначають Грубе 
PF = 1,2 FM + 20 CF = PF × R Примусовес 
Pl = FM Cl = FM × R Обернене 
FM = значення виміряного робочого зусилля 
P = прикладена сила під час неправильного використання 
С = прикладений момент під час неправильного використання 
F = примусове, l = обернене 
R = максимальна довжина колінчастої ручки, зазначена в технічних інструкціях, з R≤0,20 м 

а Управління за допомогою шнура або ланцюга, стрижня, або вручну. 
b Управління за допомогою рукоятки керма, котушки з колінчастою ручкою, стрижня. 
c У разі операцій під силовим управлінням прикладене зусилля – це зусилля двигуна.  

Примітка. Не існує класифікації за експлуатаційними характеристиками. 

 

7 МЕХАНІЧНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ (ПОВТОРЮВАНІ РОБОЧІ ЦИКЛИ) 

 
7.1 Загальні положення 

 
Здатність внутрішніх жалюзі витримати певну кількість робочих циклів 

відповідно до даного використання: 

— штора: один цикл являє собою закінчену операцію висування та 

втягування штори, в тому числі проміжок часу між висуванням і втягуванням; 

— стулки пластин/жалюзійні штори: один цикл повороту являє собою 

закінчене переміщення поворотного механізму, який обертає стулки 

пластин та жалюзійні штори від одного граничного положення до іншого, а 

потім знову назад. 
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Як правило, випробування проводять з встановленим(ими) 

захисним(ими) пристроєм(ями), що використовуються для захисту від 

затискання. Якщо захисний(і) пристрій(ої) несумісний(і) з випробувальним 

устаткованням, яке використовують для перевіряння механічної 

зносостійкості, випробування можна проводити без такого захисного(их) 

пристрою(їв), оскільки механічній зносостійкості захисного(их) пристрою(їв) 

присвячений EN 16434. 

 

7.2 Визначення 

 

Виконують у відповідності з методами випробовування встановленими 

в EN 14201. 

 

7.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

 

7.3.1 Загальні положення 

Після виконання циклів, передбачених для певного класу стійкості, 

повинні бути виконані такі вимоги. 

7.3.2 Ручне управління 

— Значення робочого зусилля потрібно підтримувати в межах 

початкового класу. 

— Повинні бути виконані вимоги до зовнішнього вигляду: не повинно 

бути будь-яких видимих дефектів, за винятком тих, що докладно описані в 

розділі 12. 

— Робочі механізми не повинні бути суттєво пошкодженими. 

Примітка. Можливість використання шестеренної передачі з колінчастою ручкою, 
що постачається на ринок, призначеної для того, щоб вбудувати її у внутрішні жалюзі, 
можна визначити відповідно до EN 14203. Використання шестеренної передачі з 
колінчастою ручкою, що відповідає стандарту EN 14203, може дозволити виробникам 
внутрішніх жалюзі досягати вищого класу зносостійкості. 
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7.3.3 Механізоване керування 

7.3.3.1 Зовнішній вигляд 

Не допускається наявність видимих дефектів, за винятком дефектів, 

дозволених у розділі 12. 

7.3.3.2 Зміна швидкості під навантаженням 

Відношення 
|�����|

��
� 100 повинно бути меншим або дорівнювати 20 %. 

де 

Т1 час, потрібний для повного втягування штори, виміряний на 

початку випробування на зносостійкість після п’яти циклів функціонування; 

Т2  час, потрібний для повного втягування штори, виміряний після 

закінчення випробування на зносостійкість. 

7.3.3.3 Точність зупинки в граничних положеннях 

Зміна положення повністю висунутих жалюзі або положення повністю 

втягнутих жалюзі, виміряна в обох напрямках після одного повного робочого 

циклу повинна залишатися в межах, наданих в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Вироби під механічним керуванням – Точність зупинки в 

граничних положеннях 

Зміна граничного положення 
Клас 1 Клас 2 
± 15° ± 5° 

Точність зупинювання в граничних положеннях проілюстровано на 

рисунку 4. 

 

Рисунок 4 – Ілюстрація точності зупинювання в граничних положеннях 

для класу 1 та класу 2 
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7.3.3.4 Характеристики механічних гальм (за їх наявності) 

Зупинювання руху штори не повинне спричиняти кутове зміщення 

більше ніж на 20°. 

Зміщення нижньої рейки жалюзі після прикладання перевантаження, 

яке на 15 % перевищує вагу жалюзі, не повинно перевищувати 5 мм. 

Вимірювання виконують в проміжному положенні після 12 год прикладання 

перевантаження. 

Примітка. Механічні гальма – це гальма, що діють завдяки накопиченій енергії 
(енергії пружини), доки гальмування припиняють постійним зовнішнім джерелом 
електроживлення. 

7.3.3.5 Сліди мастила та масла 

Не повинно бути видимих ознак слідів мастила та масла. 

Примітка. Придатність для використання електроприводу, що постачається на 
ринок, призначеного для того, щоб вбудувати його у внутрішні жалюзі, можна визначити 
відповідно до EN 14202. Використання електроприводу відповідно до EN 14202 може 
дозволити виробникам внутрішніх жалюзі досягати вищого класу зносостійкості. 

 
7.4 Класи зносостійкості 

 

У таблиці 4 надано кількість циклів, що відповідає трьом встановленим 

циклам зносостійкості. 

Таблиця 4 — Класи зносостійкості 

Кількість циклів Клас 1 Клас 2 Клас 3 
Висування/втягування 2000 5000 10000 

Нахил/обертання 4000 10000 20000 

 

8 БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
8.1 Загальні положення 

Суттєві небезпеки, пов’язані з задіяним машинним устаткуванням, 

наведено в додатку В. 

Виробники внутрішніх жалюзі повинні звертати особливу увагу на те, 

щоб у виробах не було деталей, які можуть зашкодити людині. 
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Гострі краї та виступи будь-яких рухомих деталей, та деталі, стосовні 

безпеки дітей (тобто захисні пристрої) внутрішніх жалюзі, які можуть бути 

розташовані на висоті меншій ніж 2,50 м від рівня підлоги чи будь-якого 

постійного рівня доступу, необхідно закруглити радіусом не менше ніж 

0,5 мм. Заглушки на нижній рейці жалюзі повинні мати радіус не менше ніж 

0,5 мм, або їх потрібно затупити чи захистити піноматеріалом або гумою. 

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

 

8.2 Захист від затискання 

 

8.2.1 Загальні положення 

Цей розділ застосовний до внутрішніх жалюзі, призначених для 

встановлення в приміщеннях, де можуть бути присутніми діти віком від 0 до 42 

місяців або вони можуть мати доступ до жалюзі, наприклад, будинки, готелі, 

лікарні, церкви, магазини, школи, дитячі садки та громадські місця в цілому. Цей 

розділ також застосовний, якщо призначення внутрішніх жалюзі не визначене. 

Він не застосовний до внутрішніх жалюзі, призначених для 

встановлення тільки в приміщеннях, куди діти навряд чи мають доступ, 

наприклад, робочі приміщення: офіси, фабрики, лабораторії тощо. У цьому 

разі внутрішні жалюзі супроводжують повідомленням з таким текстом: 

«виріб призначений для встановлення в приміщеннях, куди діти навряд чи 

мають доступ (офіси, фабрики ...)». 

Для чіткого розуміння термін «шнур(и)», використовуваний у цьому розділі, 

означає «шнур(и), ланцюг(и), кульковий(і) ланцюг(и), стрічка(и) та подібне». 

Ризик затискання немовлят та маленьких дітей виникає в разі, коли до 

складу внутрішніх жалюзі входять доступні шнури, які можуть утворювати 

небезпечну петлю та/або створюють ризик заплутування. Тягові шнури 

та/або внутрішні шнури можуть утворювати небезпечні петлі. 

Вважається, що внутрішні жалюзі, які не мають небезпечних петель та 

небезпечних шнурів, задовольняють вимогам цього розділу 8.2. 
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Повного усунення ризику затискання можна найкращим чином досягти, 

тримаючи шнур(и) поза досяжністю для дітей. Якщо шнур(и) необхідний(і) 

для роботи внутрішніх жалюзі, повинні бути виконані вимоги, встановлені в 

цьому розділі. 

Примітка. Механізація та робота з колінчастим механізмом може усунути ризик, 
пов’язаний з тяговими шнурами. 

Цей розділ сформовано з урахуванням немовлят та дітей віком від 0 

до 42 місяців: 

– від 0 до 6 місяців: захист досягається тим, що не допускають їх доступ 

до шнура(ів), оскільки можливості немовлят повзати, ходити або підніматися 

є обмеженими; 

– від 6 до 42 місяців: захист досягається виконанням певних вимог 

безпеки. 

8.2.2 Визначення 

Визначення виконують згідно з методами випробувань, 

встановленими в EN 16433. 

8.2.3 Експлуатаційні вимоги  

8.2.3.1 Загальні положення 

Внутрішні жалюзі повинні задовольняти вимогам залежно від типу 

тягового(их) та внутрішнього(іх) шнура(ів). 

Крім того, до виробу на помітному місці повинно бути прикріплене 

застережувальне повідомлення, як встановлено в підрозділі 15.2.2.2. 

Системи безпеки, які не є невід’ємними частинами внутрішніх жалюзі 

(наприклад, фіксована система натягнення, система накопичення), поставляють 

під’єднаними до шнура(ів), для яких вони призначені, і розташованими відповідно 

до передбачуваного використання. Крім того, на системі безпеки повинна бути 

чітко відображена засторога, встановлена в 15.2.2.3. 

8.2.3.2 Внутрішні жалюзі з робочою(ими) петлею(ями) 

8.2.3.2.1 Загальні положення 

Ризик затискання можна звести до мінімуму усуненням небезпечної 

петлі, або використанням пристрою вимикання, або використанням 

фіксованої системи натягнення. 
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8.2.3.2.2 Пристрій вимикання 

Внутрішні жалюзі повинні задовольняти таким вимогам: 

а) Довжина шнура(ів) повинна бути обмежена таким чином: 

1) Якщо висота установки (H0) не вказана, довжина шнура(ів) (H2) 

повинна бути меншою ніж 2/3 висоти штори або дорівнювати 

цьому значенню (див. рисунок 5): H2 ≤ 2/3 H. 

2) Якщо висоту установки (H0) встановлено, відстань від підлоги до 

нижнього краю тягового(их) шнура(ів) (H1) повинна бути не 

меншою ніж 0,6 м: H1> 0,6 м. 

б) Небезпечна петля повинна зникати, якщо до тягового(их) шнура(ів) 

поступово прикладати масу 6 кг або протягом 5 с. 

Примітка. Навантаження визначено з урахуванням маси п’яти процентилів дітей 
віком 6 місяців відповідно до стандарту BS 7231-1:1990. 

8.2.3.2.3 Фіксована система натягнення 

Фіксована система натягнення складається з (див. рисунок 5): 

– тягового(их) шнура(ів), 

– механізму управління: шківа та його корпуса; 

– фіксованого притискного пристрою, що підтримує шнур(и) під 

натягненням. 

 
Позначення 

1 тяговий(і) шнур(и) 
2 механізм управління 
3 фіксований стопорний пристрій 

Рисунок 5 – Фіксована система натягнення 
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Фіксована система натягнення повинна перешкоджати ослабленню 

тягового(их) шнура(ів) у формі петлі(ель). Цього досягають встановленням 

фіксованого стопорного пристрою на максимально можливій відстані від 

механізму управління. 

Внутрішні жалюзі повинні задовольняти таким вимогам: 

а) Довжина шнура(ів) повинна бути обмежена наступним чином: 

1) Якщо висота установки (H0) не вказана:  

i) Якщо висота жалюзі (H) менша або дорівнює 2,5 м, довжина 

шнура(ів) (H2) повинна бути меншою ніж 1 м або дорівнювати 1 м 

(див. рисунок 6): H2 ≤ 1 м; 

ii) Якщо висота жалюзі (H) більша ніж 2,5 м, довжина тягового(их) 

шнура(ів) (H2) повинна бути меншою за висоту штори мінус 1,5 м 

або дорівнювати цьому значенню (див. рисунок 6): H2 ≤ H - 1,5 м. 

2) Якщо висоту установки (H0) встановлено, відстань від підлоги до 

нижнього краю тягового(их) шнура(ів) (H1) повинна бути не меншою 

за 1,5 м (див. рисунок 6): H1> 1,5 м . 

б) Відстань між двома пасмами петлі у точці виходу з фіксованого 

пристрою натягнення не повинна перевищувати 50 мм. 

 
Позначення 

1 рівень підлоги 

Рисунок 6 – Ілюстрація відстаней H, H0, H1 та H2 



ДСТУ EN 13120:20__ 

22 

Крім того, жодна частина системи фіксованого натягнення не повинна 

тріскатися або руйнуватися під навантаженням 60 Н на тяговий(і) шнур(и). 

Фіксована система натягнення повинна продовжувати функціонувати 

належним чином. 

8.2.3.3 Внутрішні жалюзі з тяговим(и) шнуром(ами) 

Цей розділ ґрунтується на припущенні, що верхня рейка внутрішніх 

жалюзі встановлена не вище ніж 1,5 м від підлоги. 

Внутрішні жалюзі повинні задовольняти таким вимогам: 

а) У повністю висунутому положенні довжина тягового(их) шнура(ів) 

повинна бути обмежена таким чином: 

1) Якщо висота установки (H0) не встановлена: 

i) Якщо висота жалюзі (H) менша ніж 2,5 м або дорівнює 2,5 м, 

довжина шнура(ів) (H2) не повинна перевищувати 1 м (див. 

рисунок 6): H2 ≤ 1 м . 

ii) Якщо висота жалюзі (H) перевищує 2,5 м, довжина тягового(их) 

шнура(ів) (H2) не повинна перевищувати висоту штори мінус 

1,5 м (див. рисунок 6): H2 ≤ H - 1,5 м. 

2) Якщо висоту установки (H0) встановлено, відстань від підлоги до 

нижнього краю тягового(их) шнура(ів) (H1) повинна бути не 

меншою ніж 1,5 м (див. рисунок 6): H1> 1,5 м. 

b) Тягові шнури повинні задовольняти таким вимогам: 

1) У разі двох тягових шнурів: 

i) Тягові шнури не повинні заплутуватися, або, якщо вони 

заплутуються, небезпечна петля повинна зникати за 

прикладання маси 6 кг або протягом 5 с застосування;  

ii) Тягові шнури повинні бути з’єднані разом стопорним 

пристроєм. У цьому разі небезпечна петля повинна зникати за 

прикладання маси 6 кг або протягом 5 с застосування. 

2) У разі більш ніж двох шнурів, тягові шнури повинні бути з’єднані 

разом стопорним пристроєм. Після цього небезпечна петля 
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повинна зникати за прикладання маси 6 кг або протягом 5 с 

застосування. Проте, у разі внутрішніх жалюзі з більш ніж 

чотирма шнурами та за відсутності придатного стопорного 

з’єднувача, вважають, що шнури можна при’єднати до одного 

тягового шнура за умови, що з’єднувач розташований менш ніж 

на 50 мм від верхньої рейки, коли внутрішні жалюзі перебувають 

у повністю висунутому положенні. 

c) Крім того, якщо за будь-яких положень завіси довжина шнура(ів) не 

обмежується значеннями, визначеними в абзаці 1, подавання в систему 

накопичення повинно відбуватися так, щоб тягові шнури можна було 

зберігати поза межами досяжності дітей. Система накопичення повинна 

бути розроблена таким чином, щоб: 

1) вона могла накопичити та утримати повну довжину 

тягового(их) шнура(ів), коли внутрішні жалюзі повністю втягнуті. 

2) після прикладання сили 60 Н до будь-якого(их) шнура(ів) з 

будь-якого боку накопичувального пристрою за повністю 

втягнутої штори повинно вивільнятися не більше 100 мм 

шнура(ів). 

8.2.3.4 Внутрішні жалюзі з доступними внутрішніми шнурами 

Внутрішні шнури вважають доступними, якщо під час використання 

давача доступності, встановленого в EN 16433, їх можна досягти та 

торкнутися внутрішньою поверхнею гачка. 

Якщо внутрішній(і) шнур(и) доступний(і): 

а) максимальна відстань між двома послідовними точками 

кріплення/утримання внутрішніх шнурів повинна бути меншою ніж 200 мм 

або дорівнювати 200 мм; 

b) після застосування сили 50 Н у вертикальному напрямку повинно 

бути неможливим вставити детектор у формі голови, встановлений в 

EN 16433. 
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Якщо а) або b) не виконуються, небезпечна петля повинна зникати за 

прикладання маси 6 кг або протягом 5 с застосування. 

Повинна існувати можливість налаштування внутрішніх жалюзі, не 

виготовлених на замовлення для передбачуваних отворів у будівлях 

(«промислові жалюзі»), яке виконують установник або споживач для 

обмеження створення небезпечної петлі. У цьому разі будь-який(і) 

захисний(і) пристрій(ої), що постачаються, потрібно встановлювати таким 

чином, щоб внутрішні жалюзі були зафіксовані в повністю втягненому 

положенні. Для того, щоб користувач або встановник могли регулювати 

положення такого захисного(их) пристрою(їв), а внутрішні жалюзі були 

повністю функціональними, повинні бути надані відповідні інструкції. Крім 

того, на захисному(их) пристрої(ях) на помітному місці повинна бути 

розміщена засторога, встановлена в 15.2.2.3. 

8.2.4. Вимоги щодо захисних пристроїв 

Захисні пристрої повинні відповідати EN 16434. 

Примітка. Приклади захисних пристроїв, використовуваних для захисту від 
затискання, наведені у Додатку С. 

 
8.3 Керовані внутрішні жалюзі з силовим приводом – Захист від 

руйнування 

 

Небезпеки руйнування необхідно усунути або зменшити. 

Ця вимога виконується, якщо наявна принаймні одна з зазначених 

нижче умов та, де це доцільно, відповідно до методів випробувань, 

встановлених у EN 12045: 

а) нижня рейка рухається лише під дією гравітації та має масу меншу 

ніж 15 кг; 

b) нижня рейка у повністю висунутому положенні розташована на 

відстані не менше ніж 0,40 м від нерухомого об’єкта; 

c) площа руйнування розташована на висоті, більшій ніж 2,5 м або такій, 

що дорівнює 2,5 м від підлоги або будь-якого майданчика постійного доступу; 
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d) внутрішні жалюзі з керуючим пристроєм з автоматичним 

поверненням в початкове положення, а вимикач вбудований у виріб або 

встановлений таким чином, що дозволяє керувати таким чином, щоб нижня 

рейка була безпосередньо в полі зору. У цьому останньому разі це повинно 

бути зазначено в інструкціях з монтажу; 

e) внутрішні жалюзі оснащені захисним пристроєм, який: 

— запобігає контакту в ділянці руйнування (запобіжні пристрої);  

— обмежує передану силу (робочу силу) до значення нижче 150 Н та 

дозволяє видалити перешкоду або повертаючи рух нижньої рейки, або 

зупиняючи його. За останнього рішення повинна бути можливість піднімати 

нижню рейку силою меншою ніж 25 Н. 

Запобіжні пристрої, конструкція яких призначена для захисту від 

рухомих частин, потрібно закріпити таким чином, що їх можна було знімати 

лише за допомогою інструмента. 

 

9 ГІГІЄНА, ЗДОРОВ’Я ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Матеріали, з яких виготовлено вироби, не повинні виділяти жодні 

небезпечні речовини у кількостях, що перевищують максимальні рівні, 

встановлені в європейських стандартах на матеріали та будь-яких національних 

нормативних актах. Для отримання додаткової інформації потрібно звернутися 

до веб-сайту Будівництва в Європі (CREATE, доступ за адресою 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm) 

 

10 ТЕРМІЧНИЙ ОПІР 

 

10.1 Загальні положення 
 

Встановлення внутрішніх жалюзі в вікні або між склопакетами в висунутому 

та закритому положенні створює додатковий термічний опір ∆R [м²K/Вт], який 

залежить від характеристик шару повітря між склом та внутрішніми жалюзі, та від 

випромінюваності поверхні штори, поверненої до скла. 
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10.2 Визначення 

 

Має відповідати EN 13125. 

 

10.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

 

Класифікація додаткового термічного опору внутрішніх жалюзі 

залежно від повітропроникності встановлена в EN 13125. Мінімальні 

експлуатаційні характеристики не вимагаються. 

Примітка. Метод розрахунку теплового пропускання поєднання вікна та внутрішніх 
жалюзі наведений в EN ISO 10077-1. 

 

11 ЗАГАЛЬНЕ ПРОПУСКАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ g tot  

 

11.1 Загальні положення 

 

Обмеження надходження сонячного тепла є одним з найважливіших 

аспектів літнього теплового комфорту. Сонячне тепло прямо пропорційне 

загальному пропусканню сонячної енергії gtot. gtot залежить від склопакета та 

пристрою захисту від сонячного випромінювання. 

 

11.2 Визначення 

 

Повинно відповідати методу розрахунку, встановленому в EN 14500. 

 

11.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

 

Класифікація загального пропускання сонячної енергії gtot внутрішніх 

жалюзі відповідно до EN 14501. Мінімальні експлуатаційні характеристики 

не вимагаються. 

Примітка 1. Для розрахунку сонячного фактора gtot EN 14501 встановлює чотири 
еталонні види склопакетів. Якщо виробник не вказав технічні характеристики склопакета, 
використаного для розрахунку, EN 14501 встановлює за замовчуванням склопакети типу 
C (4 мм товщина скла + 16 мм відстань між склом + 4 мм товщина скла, з низьким рівнем 
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випромінювання в положенні 3, відстань між склом заповнена аргоном, сонячний фактор 
склопакету g = 0,59). 

Примітка 2. Загальне пропускання сонячної енергії зазвичай позначають терміном 
«сонячний фактор».  

 

12 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

 

12.1 Загальні положення 

 

Відповідність вказаних нижче допустимих відхилень перевіряють на 

етапі доставки. 

 

12.2 Гнучкість ребер (тільки для підйомних внутрішніх жалюзі) 

 

12.2.1 Загальні положення 

Здатність рейки повертатися в початкове положення без пошкодження 

після зміщення у вертикальному напрямку між двома джгутами драбинки. 

12.2.2 Визначення 

Повинно відповідати методу випробувань, встановленому в EN 12194. 

12.2.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

Після закінчення випробування пластини не повинні мати ознак 

залишкової деформації. 

 

12.3 Допустимі відхили від правильної форми 

 

12.3.1 Скручування (підйомні та вертикальні внутрішні жалюзі) 

12.3.1.1 Загальні положення 

Кутовий відхил між одним кінцем пластини або жалюзійної штори та 

іншим (див. рисунок 7). 
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Позначення 

1 скручування 

Рисунок 7 – Скручування 

12.3.1.2 Визначення 

Відхилення в мм/м вимірюють у вертикальній площині для 

вертикальних внутрішніх жалюзі та в горизонтальній площині для підйомних 

внутрішніх жалюзі. 

12.3.1.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

— Тверді пластини (метал, пластик, дерево): 2 мм/м. 

— Тканинні жалюзійні штори: 5 мм/м. 

12.3.2 Випуклість 

12.3.2.1 Загальні положення 

Відхил краю пластини довжиною L від прямої лінії, у разі, якщо 

пластину розташовано на плоскій поверхні (див. рисунок 8). 

 

 
Позначення 

1 Випуклість С 

Рисунок 8 – Випуклість 

12.3.2.2 Визначення 

Максимальне значення C. 

12.3.2.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

Максимальні значення для С вказані в Таблиці 5. 
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Таблиця 5 – Максимальна величина випуклості 

Виріб Матеріал 
Алюміній 

ПВХ 
Тканина Деревина 

Підйомні внутрішні жалюзі 
C 


1

2
L – C=2L 

Вертикальні внутрішні 
жалюзі C 


1

4
L C=L – 

Примітка. С у мм, L у м. 
 

12.3.3 Вигин (підйомні внутрішні жалюзі) 

12.3.3.1 Загальні положення 

Максимальний відхил пластини, що спирається на опорні елементи 

(джгути драбинки) від площини, визначеної кінцями пластини (див. рисунок 9). 

 

 
Позначення 

1 вигин 

Рисунок 9 – Вигин 

12.3.3.2 Визначення 

Максимальний відхил підйомних внутрішніх жалюзі, віднесений до 

довжини L пластин у висунутому/закритому положенні, потім у 

висунутому/відкритому положенні. 

Примітка. Вимірювання виконують у закритому положенні для усунення впливу на 
вигин ваги окремої пластини. 

12.3.3.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

Максимальний вигин пластин вказаний у таблиці 6. 

Таблиця 6 – Підйомні внутрішні жалюзі – Максимальний вигин пластин 

Довжина пластин 
м 

Максимальний вигин пластин 
мм 

L ≤1,5 5 
1,5 < L =2,5 10 
2,5 < L =3,5 15 

L > 3,5 20 
 



ДСТУ EN 13120:20__ 

30 

12.3.4 Поперечне жолоблення (вертикальні внутрішні жалюзі) 

12.3.4.1 Загальні положення 

Коли тканинна жалюзійна штора не може залишатися пласкою від 

одного краю до іншого краю (див. рисунок 10). 

 

 
Позначення 

1 Поперечне жолоблення 

Рисунок 10 – Поперечне жолоблення 

12.3.4.2 Визначення 

Вимірювання максимального значення коливання поперечного 

жолоблення Cu. 

12.3.4.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

Cu ≤ 0,04 ℓ 

де 

Cu  поперечне жолоблення, у мм;  

ℓ  ширина жалюзійної штори, у мм.  

 

12.4 Допустимі відхили розмірів 

 

12.4.1 Загальні положення 

Відхили відносно замовлених виробнику ширини та висоти з 

урахуванням допусків. 

12.4.2 Визначення 

Вимірювання внутрішніх жалюзі виконують у вертикальному положенні. 

12.4.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

Кінцеві розміри внутрішніх жалюзі в порівнянні з розмірами, 

замовленими клієнтом, повинні перебувати в допустимих межах, зазначених 
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у таблиці 7, виміряних за температури 23 °С ± 5 °С. У разі підйомних 

внутрішніх жалюзі висоту вимірюють з пластинами в закритому положенні. 

Таблиця 7 – Допустимі відхили розмірів 

Ширина L 
м 

Відхили розмірів 
мм 

L ≤ 2 ± 2 
2 < L ≤ 4 ± 4 

L > 4 ± 6 
Висота H 

м 
Відхили розмірів 

мм 
H ≤ 2 ± 5 
H > 2 ± 8 

 

Відхили висоти, які перевищують максимальні допустимі відхили, 

зазначені в таблиці 7, дозволені для жалюзі на роликах і гофрованих 

внутрішніх жалюзі. Допустимі відхили висоти та ширини для тканинних штор 

такі самі, як і для готових внутрішніх жалюзі на роликах і гофрованих 

внутрішніх жалюзі. У разі вертикальних внутрішніх жалюзі жалюзійні штори 

повинні перекриватися у будь-якій заданій точці не менше ніж на 5 мм за у 

закритому положенні. 

Примітка. Висота підйомних та гофрованих внутрішніх жалюзі після виготовлення 
може змінюватися, оскільки довжина драбинок і шнурів може змінюватися в залежності 
від умов навколишнього середовища (вологість, температура, УФ тощо). Цей стандарт 
не поширюється на цей аспект, оскільки стосується умов розміщення. 

 

12.5 Допустимі відхили по горизонталі та по вертикалі 

 

У разі внутрішніх жалюзі на роликах максимальний відхил по 

горизонталі та по вертикалі не повинен перевищувати значення, 

встановлені в таблиці 8, залежно від передбаченого класу. У разі підйомних 

та гофрованих внутрішніх жалюзі максимальні відхили, дозволені по 

горизонталі, не повинні перевищувати 10 мм. 

Вимірювання відхилу виконують за повністю втягненого, висунутого та 

проміжного положення (див. рисунок 11). Внутрішні жалюзі повинні бути 
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розташовані вертикально. У разі підйомних внутрішніх жалюзі, вимірювання 

виконують з пластинами в відкритому положенні. 

Таблиця 8 – Максимальні відхили, дозволені для внутрішніх жалюзі на 

роликах 

 Ширина Висота 
До 1 м Від 1 м до 

2,5 м 
Більше 
2,5 м 

До 1 м Від 1 м до 
2,5 м 

Більше 
2,5 м 

Клас 1 6 мм 6 мм/м 15 мм 6 мм 6 мм/м 15 мм 
Клас 2 5 мм 8 мм 5 мм 8 мм 

 

 
Позначення 

1 Відхили 

Рисунок 11 – Допустимі відхили по горизонталі та по вертикалі для 

внутрішніх жалюзі на роликах 

 

13 ДОВГОВІЧНІСТЬ 

 

13.1 Загальні положення 

 

Здатність матеріалів, з яких виготовлено виріб, задовольняти таким 

вимогам протягом економічно обґрунтованого терміну служби: 

— кольоростійкість тканин; 
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— термостійкість тканин (тільки натягнутих виробів); 

— стійкість до корозії; 

— стабільність геометричних розмірів. 

Вибрані критерії пов’язані з методами випробувань, описаними в 13.2, 

13.3, 13.4 та 13.5. Ці критерії встановлюють мінімальні експлуатаційні 

характеристики матеріалів. 

 

13.2 Кольоростійкість тканин 

 

13.2.1 Загальні положення 

Кольоростійкість оцінюють у порівнянні з початковим станом, після 

часу штучного зістарювання, визначеного класифікацією, представленою в 

таблиці 9, відповідно до стандарту, застосовного до оцінюваної тканини. 

13.2.2 Визначення 

Для випробування штучним зістарюванням залежно від виду тканини 

використовують такі стандарти: 

— текстиль: EN ISO 105-B04; 

— тканини, вкриті гумою або пластмасою: EN 12280-2. 

13.2.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

Тканину потрібно класифікувати відповідно до часу штучного 

зістарювання, за якого досягається щонайменше рівень 4 сірого кольору 

відповідно до EN 20105-A02. Класифікація представлена в таблиці 9. 

Таблиця 9 – Класифікація кольоростійкості 

Клас 1 2 3 4 
Термін впливу 250 год 500 год 1000 год 2000 год 

 
Примітка 1. Використання синього стандартного зразка не є необхідним, оскільки 

час штучного зістарювання встановлений для кожного класу. 
Примітка 2. Рівень контрасту 4 відповідно до EN 20105-A02 зазвичай відповідає 

колориметричній різниці ∆E, яка менша ніж 2 або дорівнює 2 згідно з EN 7724-1, EN 7724-
2 та EN 7724-3. 
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13.3. Стійкість тканини на розрив 

 

13.3.1 Загальні положення 

Стійкість тканини на розрив потрібно оцінювати лише у тому разі, якщо 

у виробах використовують систему натягнення. 

13.3.2 Визначення 

Стійкість тканини на розрив визначають відповідно до EN ISO 1421 (на 

смузі шириною 5 см). 

Для випробування штучним зістарюванням залежно від виду тканини 

використовують такі стандарти: 

— текстиль: EN ISO 105-B04; 

— тканини, вкриті гумою або пластмасою: EN 12280-2. 

13.3.3 Вимога 

Тканини потрібно класифікувати відповідно до часу штучного 

зістарювання. 

Рівень стійкості на розрив після впливу повинен бути не меншим ніж 

120 даН за перекошування та 60 даН за переплетення. Клас визначають 

відповідно до здобутого часу штучного зістарювання. Класифікацію 

наведено в таблиці 10. 

Таблиця 10 – Класифікація стійкості на розрив 

Клас 1 2 3 4 
Термін впливу 250 год 500 год 1000 год 2000 год 

 

13.4 Стійкість до корозії 

 

13.4.1 Загальні положення 

Здатність металів, з покривом або без покриву, протидіяти корозії. 

13.4.2 Визначення 

Вимоги та класи стійкості до корозії повинні відповідати EN 1670. 

Випробування сольовим туманом проводять відповідно до ISO 9227: 
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— або окремо на різних компонентах та профілях, використаних у 

виробах; 

— на повному зразку внутрішніх жалюзі (мінімальний розмір 700 мм × 

700 мм) у зменшеному масштабі. 

Класи стійкості до корозії повинні відповідати розділу 13.4.3. 

Монтажна арматура та кріпильні пристрої, якщо виробник їх надає, 

повинні бути частиною випробування. 

Примітка. У разі, коли компоненти та профілі випробовують окремо, потрібна 
особлива обережність, якщо існує можливість, що між матеріалами різної природи може 
відбутися електролітична реакція. 

13.4.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

— Клас 1: 24 год.  внутрішня атмосфера I1, I2. 

— Клас 2: 48 год.  внутрішня атмосфера I3, I4. 

Внутрішня атмосфера визначена у додатку А. 

Примітка. У разі внутрішньої атмосфери I5, повинна існувати угода між 
виробником і замовником. 

 

13.5 Стабільність геометричних розмірів 

 

13.5.1 Загальні положення 

Здатність внутрішніх жалюзі підтримувати відповідність кінцевого 

розміру з урахуванням встановлених допустимих відхилів розмірів. 

13.5.2 Визначення 

Виробник повинен гарантувати, що його виріб не перевищує значення 

в таблиці 11 після впливу реальних умов протягом одного року або за 

допомогою методу прискореного штучного зістарювання, встановленого в 

EN 60068-2. 

13.5.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

Кінцеві розміри внутрішніх жалюзі повинні перебувати в межах 

допустимих відхилень, зазначених у таблиці 11, вимірювання виконують за 

температури 23 °С ± 5 °С. 
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Таблиця 11 – Стабільність геометричних розмірів 

Внутрішні жалюзі Висота Ширина 
Підйомні ± 3,0 % ± 0,5 % 
Гофровані ± 2,0 % + 0,0 % 

- 2,0 % 
Вертикальні ± 3,0 % не застосовно 
На роликах ± 3,0 % Клас 1 Клас 2 Клас 3 

+ 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % 
- 1,5 %а - 1,0 % - 0,5 % 

 

а  3 % у разі натуральних волокон 

 

14 ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 

14.1 Загальні положення 

 

Вимоги щодо зберігання, паковання, поводження та доставки виробів. 

 

14.2 Визначення 

 

Повинні виконуватися вимоги підрозділу 14.3. 

 

14.3 Вимоги до експлуатаційних характеристик 

 

Внутрішні жалюзі або кожен з їх компонентів повинні: 

– бути здатними працювати безпечно; 

Примітка. За можливості, у разі ручного керування, маса на людину не повинна 

перевищувати 25 кг. 

– бути упаковані або сконструйовані так, щоб забезпечити безпечне 

зберігання та не псуватися. 
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15 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

15.1 Загальні положення 

 

Інформацію щодо використання надають відповідно до EN ISO 

12100:2010, 6.4 та додаткових вимог, сформульованих у цьому розділі. Всю 

інформацію потрібно надавати національною(ими) мовою(ами) країни продажу. 

 

15.2 Засторога 

 

15.2.1 Загальні положення 

До технічної інструкції додають застережувальне повідомлення, що 

складається, наприклад, з піктограми загальної небезпеки згідно з EN 61310-

1, з додатковою етикеткою, яка містить текстову інформацію такого змісту: 

«Перед експлуатацією виробу потрібно ознайомитися з інструкцією щодо 

використання», що дуже чітко ілюструють ситуації, коли примусова робота 

може пошкодити виріб. 

15.2.2 Додаткове(і) застережувальне(і) повідомлення для захисту 

від затискання 

15.2.2.1 Загальні положення 

Додаткові застережувальні повідомлення пов’язані з вимогами щодо 

захисту від затискання, встановленими в розділі 8. 

У цих застережувальних повідомленнях слово "ЗАСТОРОГА" повинно 

бути написане прописними літерами висотою не меншими ніж 8 мм. Решта 

тексту повинна бути написана літерами, не меншими ніж 3 мм. 

15.2.2.2 Загальні застережувальні повідомлення  

Засторога, вказана у 8.2.3.1, повинна містити піктограму, наведену на 

рисунку 12 та такий текст: 

— УВАГА; 
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— петлі з тягових шнурів, ланцюгів, стрічок та внутрішніх шнурів для 

керування виробом можуть затиснути маленьких дітей; 

— щоб уникнути затискання та заплутування, тримайте шнури в 

місцях, недоступних для маленьких дітей. Шнури можуть обернутися 

навколо дитячої шиї; 

— перемістіть ліжка, дитячі ліжечка та меблі від шнурів на вікні; 

— не з’вязуйте шнури разом. Переконайтеся, що шнури не 

скручуються та не утворюють петлі. 

Текст застороги повторюють в інструкції з використання та на 

призначеній користувачеві упаковці. Розміщена на упаковці засторога може 

не задовольняти вимогам щодо розмірів тексту, зазначеним в 15.2.2.1, але 

повинна бути чіткою та розбірливою. 

 

Рисунок 12 – Піктограма ризику затискання  

15.2.2.3 Спеціальні застороги 

Застороги, що стосується не інтегрованих до внутрішніх жалюзі систем 

безпеки, як зазначено в пункті 8.2.3.1, повинні містити таке: «Якщо цей 

захисний пристрій не встановлено, можуть задушитися діти. Завжди 

використовуйте цей пристрій, щоб тримати шнури або ланцюги в 

недоступному для дітей місці». 

Застережувальне повідомлення, зазначене в 8.2.3.4, повинно 

встановлювати таке: «Якщо цей захисний пристрій не встановлений та не 

налаштований, можуть задушитися діти. Уважно ознайомтеся з інструкціями 

та встановіть захисний пристрій належним чином». 

ДСТУ EN 13120:20__ 

39 

15.3 Супровідні документи (зокрема інструкція щодо 

використання) 

 

15.3.1 Загальні положення 

Відповідно до EN ISO 12100: 2010, 6.4 потрібно надати письмові 

інструкції. Ці інструкції повинні містити таку конкретну інформацію. 

15.3.2 Інструкція щодо зберігання, транспортування, поводження, 

розпакування та встановлення 

15.3.2.1 Загальні інструкції 

Інструкції повинні повторювати інформацію, якою позначено виріб. 

Інструкції повинні чітко зазначати, в яких випадках ті чи інші процедури 

дозволено виконувати непрофесіоналам. 

У разі, якщо постачаються захисні пристрої (див. 8.2), потрібно надати 

чіткі інструкції, щоб забезпечити їх належне встановлення. Для фіксованих 

систем натягнення в інструкціях потрібно зазначити, що фіксований 

притискний пристрій встановлюють на максимальній відстані від механізму 

управління, щоб запобігти послабленню тягового(их) шнура(ів) у формі 

петлі(ель). 

У разі внутрішніх жалюзі з тяговим(и) шнуром(ами), як зазначено у 

8.2.3.3, інструкції щодо встановлення повинні встановлювати, що: 

— верхні рейки встановлюють не нижче ніж на відстані 1,5 м від 

підлоги; 

— систему накопичення встановлюють якомога ближче до верхньої 

рейки та, у всіх випадках, не нижче ніж на відстані 1,5 м від підлоги. 

15.3.2.2 Додаткові інструкції щодо виробів з електроприводами 

Інструкція повинна містити діаграми, креслення тощо, необхідні для 

пояснення інструкцій (особливо якщо неправильне з’єднання може 

спричинити ризик). 

Потрібно чітко зазначити інформацію про операції, які необхідно 

здійснити для програмування електронного вимикача або годинника. 
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Інструкція з монтажу повинна привернути увагу установника до того 

факту, що модифікація конструкції або конфігурації обладнання 

допускається тільки після консультації з виробником або його 

уповноваженим представником. 

Інструкції щодо внутрішніх жалюзі, керованих пристроєм з 

автоматичним поверненням у початкове положення, повинні визначати, що 

перемикач встановлюють у межах руху нижньої рейки, але на відстані від 

рухомих частин на висоті відповідно до національних нормативних 

документів стосовно людей з обмеженими фізичними можливостями 

(бажано менше ніж 1,30 м, де це можливо). 

Якщо передбачено ручне управління, в інструкціях потрібно зазначити, 

що пристрій управління повинен бути встановлений не вище ніж на 1,80 м. 

15.3.3 Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування 

15.3.3.1 Загальні інструкції 

Інструкції з експлуатації повинні містити інформацію щодо режимів 

роботи та умов експлуатації внутрішніх жалюзі, зокрема щодо: 

— правильних методів управління внутрішніми жалюзі, в тому числі 

захисними пристроями, де вони передбачені; 

— пояснення застережувальних знаків. 

Виробник повинен проінформувати установника щодо необхідності 

організувати обслуговування виробу, щоб забезпечити технічне 

обслуговування самого виробу або сусідніх елементів. 

Виробник повинен чітко зазначити елементи, які потребують заміни, 

технічного обслуговування або перевірки, а також періодичність цих операцій. 

Якщо використання виробу може призвести до небезпечної ситуації, в 

інструкції з експлуатації потрібно однозначно та докладно описати необхідну 

інформацію з експлуатації. 

Виробник повинен вказати, що доступ до внутрішніх жалюзі для технічного 

обслуговування має бути можливим без демонтажу інших компонентів 

конструкції, за винятком призначеного для цього оглядового люка. 
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15.3.3.2 Додаткові технічні вимоги щодо виробів з 

електроприводом 

Інструкції щодо використання та технічного обслуговування повинні 

містити таке: 

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 

ЗАСТОРОГА – ВИКОНУВАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ВАЖЛИВО ДЛЯ 

БЕЗПЕКИ ЛЮДЕЙ 

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ 

Інструкції повинні містити таке: 

— не дозволяйте дітям грати з пристроєм управління внутрішніх жалюзі. 

Тримайте пульт дистанційного управління в недосяжному для дітей місці. 

— Часто перевіряйте установку на наявність ознак зношення або 

пошкодження кабелів. Не використовуйте, якщо потрібен ремонт. 

Потрібно чітко зазначити інформацію про операції, які необхідно 

здійснити для програмування електронного вимикача або годинника. 

В інструкціях повинна бути наведена докладна інформація щодо 

ручного відпускання, якщо воно застосовується, та таке: 

— будьте обережні під час ручного відпускання, коли внутрішні жалюзі 

втягнуті, оскільки вони можуть швидко впасти через слабкі або поламані пружини. 

Для внутрішніх жалюзі, якими можна управляти з положення, за якого 

внутрішніх жалюзі не видно, користувач повинен вжити належні організаційні 

заходи для запобігання спрацьовуванню внутрішніх жалюзі під час 

обслуговування, наприклад очищення вікон або стін поблизу. 

Для перевіряння або обслуговування електричних деталей внутрішні 

жалюзі у безпечний спосіб потрібно від’єднати від джерела живлення. 

Якщо внутрішні жалюзі оснащені захисним пристроєм, інструкція з 

використання повинна привернути увагу користувача до того факту, що 

модифікація конструкції або конфігурації обладнання без консультацій із 

виробником або його уповноваженим представником може спричинити 

небезпечну ситуацію. 
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Інструкції з експлуатації та технічна документація, що описують 

внутрішні жалюзі з електроприводом, повинні надавати інформацію щодо 

рівня звукового тиску за шкалою А у зоні розташування користувача. 

Примітка. Випромінювання шуму внутрішніми жалюзі з електроприводом не вважають 
суттєвою небезпекою і, безумовно, воно є аспектом комфорту. Однак потрібно визначати 
випромінювання рівня звукового тиску, якщо цей рівень перевищує 70 дБ(А) або, як зазвичай 
буває, вказати, що цей рівень є меншим ніж 70 дБ(А) або дорівнює цьому значенню. 

15.3.4 Інформація для точки продажу 

Потрібно надати інформацію щодо захисту від затискання, придатну 

для демонстрування в місці продажу. Ця інформація повинна містити 

щонайменше застороги, зазначені в 15.2.2.2. Постачальник повинен 

рекомендувати продавцю представляти цю інформацію в точці продажу. 

Примітка. Відповідальність за забезпечення компаній, щ пропонують вироби для 
продажу споживачеві, інформацією, яку потрібно надати у точці продажу, що підкреслює 
особливості виробів щодо безпеки дітей несуть виробники жалюзі. Як тільки це 
виконується, за забезпечення доступності споживачеві такої інформації в місці продажу 
несе відповідальність продавець. 

 

16 МАРКУВАННЯ 

16.1 Для всіх внутрішніх жалюзі 

 

На внутрішніх жалюзі відображають ім’я або торгову марку виробника, 

імпортера або дистриб’ютора. 

 

16.2 Додаткові вимоги до внутрішніх жалюзі з електроприводом 

 

Мінімальне маркування повинно містити: 

— назву підприємства та повну адресу виробника та, де це можливо, 

його уповноваженого представника; 

— обов’язкове маркування1); 

— рік виробництва;  

 

 

1) Для внутрішніх жалюзі з електроприводом та пов’язаних з ними виробів, призначених для 
розміщення на ринку ЄЕП, маркування СЕ встановлене в застосовній(их) Європейській(их) директиві(ах). 
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Примітка. Заборонено датувати установку заднім числом або переднім числом, 
якщо на ній закріплено знак CE. 

— позначення серії або типу, якщо такі є; 

— серійний або ідентифікаційний номер, якщо такий є;  

— рейтингова інформація (обов’язкова для електричних виробів, 

напруга, частота, потужність тощо); 

— позначення виробу. 
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Додаток А 

(довідковий) 

ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ АТМОСФЕРНИХ УМОВ  

(УСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ) 

 

A.1 Визначення вологості повітря в приміщенні 

 

Виходячи з наведених нижче визначень W та n: 

— W: кількість водяної пари, що щогодини утворюється всередині 

певного приміщення, виражена у грамах на годину (г/год); 

— n: швидкість обміну повітря в приміщенні, виражена в кубічних 

метрах за 1 год (м3/год). 

Можна виділити чотири типи приміщень відповідно до вологості 

повітря в них протягом типового інтервалу в прохолодний сезон: 

— приміщення з незначною вологістю повітря W/n ≤ 2,5 г/м3 

— приміщення з середньою вологістю повітря 2,5 < W/n ≤ 5 г/м3 

— приміщення з високою вологістю повітря 5 < W/n ≤ 7,5 г/м3 

— приміщення з дуже високою вологістю повітря W/n > 7,5 г/м3 

 

A.2 Індикативна класифікація будівель відповідно до вологості 

повітря 

 

а) приміщення з незначною вологістю повітря: I1 

— офісні блоки без кондиціювання повітря, школи продовженого дня, 

житло з контрольованими механічними системами вентиляції та системами, 

які видаляють водяну пару з місця виникнення, як тільки вона утворюється 

(витяжки тощо); 

— промислові будівлі, використовувані як склади, майстерні тощо, де 

не утворюється пара; 

— спортивні майданчики, закриті для громадськості (крім басейнів або 

ковзанок) за винятком допоміжних приміщень (душові кабіни, роздягальні тощо). 
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б) приміщення з середньою вологістю повітря: I2 

— шкільні будівлі з відповідною вентиляцією; 

— житлові приміщення, в тому числі кухні та ванні кімнати, які 

належним чином опалюють та вентилюють, не переповнені; 

— громадські спортивні споруди; 

— культурні та багатофункціональні будівлі або споруди для 

богослужінь. 

Примітка. Приміщення останньої категорії можна класифікувати як приміщення з 
середньою або високою вологістю повітря залежно від кількості людей. 

в) приміщення з високою вологістю повітря: I3 

— побутові приміщення з недостатнім вентилюванням або 

перенаселені; 

— площі з високим рівнем населеності як людьми, так і тваринами (такі 

як тваринницькі приміщення, стайні, деякі майстерні тощо); 

— приміщення з контрольованими атмосферними умовами для певних 

технологічних процесів; 

— приміщення з кондиціюванням повітря, де підтримується висока 

вологість повітря навіть за низьких температур зовнішнього середовища 

(взимку); 

— площі, опалювані випромінюючими нагрівачами, що працюють на газі. 

г) приміщення з дуже високою вологістю повітря: I4 

— спеціалізовані приміщення, такі як промислові, в яких необхідно 

підтримувати високу вологість, комунальні пральні з безперервним 

режимом роботи; 

— місця з дуже високим рівнем утворення водяної пари, де атмосфера 

не створює умови для суттєвої корозії навіть протягом коротких проміжків часу. 

е) приміщення з несприятливими умовами: I5 

Приміщення, атмосфера в яких є агресивною (хімічно агресивна, 

агресивні аерозолі тощо), навіть якщо це буває лише протягом коротких 

проміжків часу. 
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Додаток В 

(нормативний) 

ПЕРЕЛІК СУТТЄВИХ «МЕХАНІЧНИХ» НЕБЕЗПЕК 

 

Цей розділ містить інформацію щодо всіх суттєвих небезпек, 

небезпечних ситуацій та подій, які розглядаються в цьому стандарті, 

визначених оцінюванням ризиків як суттєві для внутрішніх жалюзі з 

електроприводом, та у зв’язку з якими потрібні заходи для усунення або 

зменшення ризику. 

Таблиця B.1 – Суттєві небезпеки 

№ з EN 1050:1996, 
додаток А 

Небезпеки Відповідний розділ 
цього стандарту 

Небезпеки, небезпечні ситуації та події 
1 Механічна небезпека внаслідок:  
 а) форми 8.1 
 е) невідповідності механічної міцності 6 

1.1 Небезпечні ситуації зіткнення з 
перешкодою 

8.3, 15 

1.3 Небезпека порізатися або поранитися 8.1 
2 Електричні небезпеки внаслідок:  

2.1 Контактування людей з частинами під 
напругою (прямий контакт) 

8.1 

2.2 Контактування людей з частинами під 
напругою (опосередкований контакт) 

8.1, 15 

7 Небезпеки, спричинені матеріалами та 
виробами: 

 

7.1 Небезпеки внаслідок контактування з 
випарами, газом тощо, або їх вдихання 

9 

8.1 Нездорові пози або надмірне зусилля 14 
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Додаток С 

(довідковий) 

ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД 

ЗАТИСКАННЯ 

 

C.1 Загальні положення 

 

Цей додаток містить загальну інформацію щодо загальнодоступних 

систем безпеки для шнурів, ланцюгів та стрічок, використовуваних для 

експлуатації внутрішніх жалюзі. 

Приклади застосування наведених систем безпеки наведені для 

інформації. 

 

C.2 Системи натягнення  

 

C.2.1 Фіксований шнур або шків для натягнення кулькового 

ланцюга 

Цю систему безпеки можна використовувати для шнура в формі петлі 

або кулькового ланцюга, щоб забезпечити натягнення шнура або кулькового 

ланцюга. Ця система підходить, наприклад, для вертикальних жалюзі. Див. 

рисунок C.1. 

 

Рисунок С.1 – Приклад шківа для натягнення 
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C.2.2 Система натягнення шнура або кулькового ланцюга 

Цю систему безпеки можна використовувати для кулькового ланцюга 

в формі петлі, щоб забезпечити надійне утримування кулькового ланцюга. 

Ця система підходить, наприклад, для вертикальних жалюзі, жалюзі на 

роликах, підйомних жалюзі та римських штор. Див. рисунок C.2. 

 

Рисунок C.2 – Приклад системи натягнення кулькового ланцюга 

 

C.3 Пристрій вимикання 

 

C.3.1 Затискач для шнура 

Цю систему безпеки можна використовувати для тягових шнурів, щоб 

забезпечити зникнення петлі, коли до шнурів прикладають силу. Ця система 

придатна, наприклад, для підйомних, гофрованих, рулонних жалюзі та 

римських штор. Див. рисунок C.3. 

  

Рисунок C.3 – Приклад затискача для шнура 
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C.3.2 Захисний з’єднувач для кулькового ланцюга 

Цю систему безпеки можна використовувати для будь-яких жалюзі, що 

працюють на кулькових ланцюгах, щоб забезпечити зникнення петлі, коли до 

кулькового ланцюга прикладають силу. Ця система підходить, наприклад, для 

роликових, підйомних, вертикальних та гофрованих жалюзі. Див. рисунок C.4. 

 

Рисунок C.4 – Приклад захисного з’єднувача для кулькового ланцюга 

C.3.3 Затискач заднього шнура 

Цю систему безпеки можна використовувати для внутрішніх шнурів, 

щоб забезпечити зникнення петлі, коли до шнура прикладають силу. Ця 

система підходить, наприклад, для римських штор. Див. рисунок C.5. 

 

Рисунок C.5 – Приклад затискача заднього шнура 

 

C.4 Стопор тягового(их) шнура(ів) 

 

Цю систему безпеки можна використовувати для того, щоб унеможливити 

утворення петлі з внутрішніх шнурів. Ця система придатна, наприклад, для 

гофрованих, підйомних жалюзі та римських штор. Див. рисунок C.6. 



ДСТУ EN 13120:20__ 

50 

 

Рисунок C.6 – Приклад стопора тягового(их) шнура(ів) 

 

C.5 Системи накопичення 

 

Цю систему безпеки можна використовувати для утримування шнурів 

поза досяжності дітей. Див. рисунок C.7. 

 

Рисунок C.7 – Приклад затискача 

 

C.6 Індивідуальні системи попередження заплутування шнура або 

кулькового ланцюга 

 

Ця система безпеки розроблена таким чином, що унеможливлює 

утворення петлі окремими шнурами; див. рисунок C.8. 

 

Рисунок C.8 – Приклад незаплутаних китиць 
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Додаток ZA 

(довідковий) 

ЗВ’ЯЗОК ЦЬОГО СТАНДАРТУ З ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ  

ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42/EC 

 

Цей стандарт підготовлений за дорученням CEN Європейською 

Комісією та Європейською Асоціацією Вільної торгівлі для забезпечення 

єдиного засобу досягти відповідності до Основних Вимог (Essential 

Requirements) з Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо механізмів. 

З моменту, коли цей стандарт названий в Офіційному Журналі (Official 

Journal) Євросоюзу як підлеглий до цієї Директиви і впроваджений як 

національний стандарт у щонайменше одній країні-члені, дотримання 

нормативних розділів цього стандарту, за винятком розділів 4, 5, 7, 8.2, 10, 

11, 12, 13 надає, в межах сфери застосування цього стандарту, презумпцію 

відповідності до Основних Вимог Директиви і пов’язаних з нею правил ЄАВТ 

(EFTA) (Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, European Free Trade 

Association). 

Засторога: До продукту(тів), належного(них) до сфери застосування 

цього стандарту, можуть бути застосовні інші вимоги та інші директиви ЄС. 
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БІБЛІОГРАФІЯ 

1 EN 14202, Blinds and shutters — Suitability for use of tubular and square 

motorizations — Requirements and test methods  

2 EN 14203, Blinds and shutters — Capability for use of gears with crank 

handle — Requirements and tests methods  

3 EN ISO 10077-1, Thermal performance of windows, doors and shutters 
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1 EN 14202 Штори та жалюзі — Придатність для використання трубчастих 

і квадратних електроприводів — Вимоги та методи випробування 

2 EN 14203 Штори та жалюзі — Ефективність передавального 

механізму з карданним валом — Вимоги та методи випробування 

3 EN ISO 10077-1 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі — 

Розрахунок коефіцієнта теплопередачі — Частина 1: Загальні умови (ISO 

10077-1:2006) 

4 ISO 7724-1:1984 Лаки та фарби — Колориметрія — Частина 1: 

Принципи 
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5 ISO 7724-2:1984 Лаки та фарби — Колориметрія — Частина 2: 

Вимірювання кольору 

6 ISO 7724-3:1984 Лаки та фарби — Колориметрія — Частина 3: 

Розрахунок колірних відмінностей 

7 EN 13772 Текстиль та текстильні вироби — Поведінка під час горіння 

— Штори та завіси — Вимірювання розповсюдження полум'я вертикально 

орієнтованих зразків із великим джерелом займання. 

8 BS 7231-1 Вимірювання тіл хлопчиків та дівчаток з народження до 

16,9 років — Частина 1: Інформація у вигляді таблиць 

9 ANSI/WCMA A100.1-2010 (PS2) Другий попередній американський 

національний стандарт щодо безпеки виробів зі шнурами для покриття 

вікон 

10 CEN/TR 13387:2004 Вироби для грудних і маленьких дітей — 

Настанови з техніки безпеки 
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Додаток НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ І/АБО 

МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ 

НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

ДСТУ 4272:2003 Матеріали текстильні з покриттям. Методи 

визначення характеристик при розриві (ISO 1421:1998, MOD) 

ДСТУ EN 1050:2003. Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику 

(EN 1050:1996, IDT) 

ДСТУ EN 1670:2014 Будівельна фурнітура. Стійкість до корозії. Вимоги 

та методи випробування (EN 1670:2007 + EN 1670:2007/АС:2007, ІDT) 

ДСТУ EN 14201:2006 Штори та жалюзі. Тривкість до повторних операцій 

(механічна зносостійкість). Методи випробування (EN 14201:2004, IDT) 

ДСТУ EN 14203:2006 Жалюзі та жалюзі-штори. Ефективність 

передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи 

випробування (EN 14203:2004, IDT) 

ДСТУ EN 1670:2014 Будівельна фурнітура. Стійкість до корозії. Вимоги 

та методи випробування (EN 1670:2007, EN 1670:2007/АС:2007, IDT) 

ДСТУ EN 16433:2015  Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. 

Методи випробування (EN 16433:2014, IDT) 

ДСТУ EN 16434:2015 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. 

Вимоги та методи випробування для захисних пристроїв (EN 16434:2014, IDT) 

ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та 

приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних 

сигналів. (EN 61310-1:2008, IDT) 

ДСТУ EN ISO 12100:2014 Безпечність машин. Загальні принципи 

розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT) 
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ДСТУ EN ISO 12100:2016  Безпечність машин. Загальні принципи 

проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, 

IDT; ISO 12100:2010, IDT) 

ДСТУ ISO 9227:2015 Випробування на корозію в штучних атмосферах. 

Випробування соляним туманом (ISO 9227:2012, IDT) 

ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і 

жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови 

(EN ISO 10077-1:2006+EN ISO 10077-1:2006/AC:2009, IDT) 
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Додаток НБ 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР 

 

Україномовн
аабревіатур

а 

Україномовне 
розшифрування 

Англомовн
аабревіату

ра 

Англомовне 
розшифрування 

БВІ Блок візуальної 
індикації 

VDU Visual Display Unit 

ЗЗЛ Значення зусилля 
людини 

HPV Human pull value 

ПВХ Полівінілхлорид PVC Polyvinyl chloride 
УФ Ультрафіолет UV Ultraviolet 
ЄЕП Європейський 

економічний простір 
EEA European Economic 

Area 
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