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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 
Цей національний стандарт ДСТУ EN 13651:20__ «Внутрішні жалюзі. 

Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки», прийнятий методом 

перекладу, – ідентичний щодо EN 13651:2015 (версія en) «External blinds and 

awnings. Performance requirements including safety». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13651:2016, який 

прийнятий 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 довідкові додатки НА (Перелік національних стандартів 

України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, 

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

абревіатур). 

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів 

ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин. За текстом 

стандарту змінено позначення одиниць вимірювання: «л» на «дм3». 
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У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти EN 1932; 

EN 1933; EN 12045; EN 12194; EN 12216; EN 13125; EN 13527; EN 14202; 

EN 14500; EN 14501; EN 20105-A02; EN ISO 105-B04; EN ISO 13934-1; 

ISO 11228-3 , 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 документ (EN 13561:2015) підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 33 
"Двері, вікна, віконниці, будівельні вироби та навісне покриття стін", секретаріат якого 
тримає AFNOR. 

Цьому стандарту буде наданий статус національного стандарту, або через 
публікацію ідентичного тексту, або через впровадження, не пізніше ніж до листопада 
2015, а національні стандарти, що розходяться з ним, будуть відкликані не пізніше ніж 
до лютого 2017. 

Звертаємо увагу до тієї можливості, що деякі із складових частин цього стандарту 
можуть бути об’єктами патентного права. CEN [і/або CENELEC] не несе відповідальності 
за ідентифікацію окремих або всіх таких об’єктів патентного права. 

Цей документ призначений на заміну EN 13561:2004+A1:2008. 
Цей документ підготовлений за дорученням, наданим CEN Європейською комісією 

та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і відповідає основним вимогам 
Директиви(тив) ЄР. 

Щодо співвідношення з Директивою(вами) ЄР, див. довідкові додатки ZA та ZB, 
котрі є складовими частинами цього документу. 

Цей стандарт є частиною серії стандартів, що стосується жалюзі та віконниць для 
будівель, як визначено у EN 12216. 

Найістотніші модифікації попереднього видання такі: 
— сфера застосування модифікована для охоплення шпалерних (Pergola) 

навісів (з виткими рослинами); 
— 4.1 "Опір вітровому навантаженню" модифікований і узгоджений з 

переглянутою версією EN 1932 "Методи випробування"; 
— 4.2 " Опір не згортальних елементів навантаженням тиску" доданий для 

доповнення вимогами до зовнішніх жалюзі та навісів у згорнутому положенні; 
— 4.6 " Приводний механізм — Графіки ЗРТ ("Значення ручної тяги")» - 

висвітлене використання ЗРТ-графіків; 
— 4.11 " Додатковий тепловий опір AR " - висвітлений; 
— 4.12 " Сумарний коефіцієнт пропускання сонячної енергії gtot"  - доданий; 
— 4.14 "Матеріали" – частина, стосовна до тканин, повністю переглянута, і 

підрозділ узгоджено з EN ISO 105-B04 та EN 12280-2. Висвітлено вимоги до металів; 
— Розділ 7 " Оцінювання та перевірка відповідності функціонування - ОПСФ" 

узгоджений з європейською схемою; 
— Додаток B " Перелік значних небезпек від механізмів" модифікований, і 

привнесено дані з EN ISO 12100; 
— Додаток C "Приклад розрахунку для визначення вітрового опору 

закріплених частин зовнішніх жалюзі у згорнутому положенні" - доданий; 
— Додаток ZA модифікований для введення за дорученням нового показника: 

сумарного коефіцієнту пропускання сонячної енергії gtot , та переглянутий згідно вимогам 
CPR. 

Згідно з ВнутрішнімиПравилами CEN/CENELEC (CEN/CENELEC Internal 
Regulations), впровадити цей стандарт повинні національні організації стандартизації 
таких країн: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпра, Чеської Республіки, Данії, Естонії, 
Фінляндії, раніше Югославської Республіки Македонія, Франції, Німеччини, Греції, 
Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, 
Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словакії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, 
Туреччнини та Великобританії. 
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ВСТУП до EN 13651:2015 

Цей документ є стандарт типу C, як зазначено у EN ISO 12100. 

Механізми, яких він стосується, тобто механізовані продукти, і ступінь, 

до якого охоплені небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки, 

зазначені у сфері застосування цього документу. 

Якщо положення цього стандарту типу C відрізняються від положень, 

викладених у стандартах типу A або B, положення цього стандарту типу C 

переважають над положеннями інших стандартів щодо механізмів, 

зпроектованих та збудованих згідно положенням цього стандарту типу C. 



 
 

ДСТУ EN 13651:20__ 
 

1 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
ВНУТРІШНІ ЖАЛЮЗІ  

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ВИМОГИ  

ЩОДО БЕЗПЕКИ  

 

EXTERNAL BLINDS AND AWNINGS 

PERFORMANCE REQUIREMENTS INCLUDING SAFETY 
 

 
Чинний від ____________ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт визначає вимоги до експлуатаційних якостей жалюзі та 

навісів, призначених для зовнішнього прилаштування до будинків та інших 

будівель. Він також розглядає значні небезпеки стосовні до збирання, 

транспортування, встановлення, функціонування та обслуговування (див. 

перелік основних механічних небезпек у додатку B). 

Він застосовний до всіх зовнішніх жалюзі та навісів, незалежно від їх 

конструкції і природи застосованого матеріалу, які викладено далі та 

визначено у EN 12216: 

— складаний дашок (козирок), навіс із решітчатими плечима, навіс з 

поворотними плечима, навіс із ковзними плечима, вертикальна жалюзі на 

роліках, маркіза, фасадний навіс, навіс із світловим люком, парниковий навіс, 

шпалерний навіс, голландський навіс, протикомаховий екран; brise-soleil. 

Цей стандарт не охоплює вітровий опір не розгортальних продуктів, 

наприклад голландського навісу та brise-soleil. 
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Не розглянута конструкція, до якої кріпиться шпалерний навіс. 

Продукти, охоплені цим стандартом, можуть бути керовані вручну, з 

компенсаційними пружинами чи без них, або за допомогою електричних 

моторів (механізовані продукти). Однак, надійність та витривалість 

автономного забезпечення механізованих зовнішніх жалюзі та навісів, не 

під`єднаних до головної мережі живлення, не розглянута. 

Цей стандарт розглядає також усі значні небезпеки, небезпечні 

ситуації та випадки, коли зовнішні жалюзі та навіси використовують за 

призначенням, та за умов такого неправильного використання, яке може у 

межах розумного передбачити виробник (див. Додаток B). 

Цей стандарт охоплює ті зовнішні жалюзі та навіси, які монтують 

ззовні. Якщо такі продукти монтують зсередини, вони мають відповідати 

всім застосовним вимогам, визначеним у EN 13120. 

Шум від механізованих зовнішніх жалюзі та навісів, згідно вимогам 

здоров`я і безпеки до механізмів, не роглядають як істотну небезпеку. Тому 

цей стандарт не містить спеціальних вимог здоров`я і безпеки щодо шуму. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, повністю або їх частини, 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 1522 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - 

Requirements and classification 

EN 1523 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Test method  

EN 1670 Building hardware - Corrosion resistance - Requirements and test 

methods  
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EN 1932 External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method 

of testing and performance criteria 

EN 1933 Exterior blinds - Resistance to load due to water accumulation - 

Test method  

EN 12045 Shutters and blinds power operated - Safety in use - 

Measurement of the transmitted force  

EN 12194 Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods  

EN 12216 Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary 

and definitions 

EN 13125 Shutters and blinds - Additional thermal resistance - Allocation 

of a class of air permeability to a product  

EN 13527 Shutters and blinds - Measurement of operating force - Test methods  

EN 14201 Blinds and shutters - Resistance to repeated operations 

(mechanical endurance) - Methods of testing  

EN 20105-A02 Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale 

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

EN 20811 Textiles - Determination of resistance to water penetration - 

Hydrostatic pressure test 

EN 60335-1 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: 

General requirements (IEC 60335-1)  

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 105-B04 Textiles - Tests for colour fastness - Part B04: Colour 

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

EN ISO 139 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing 

(ISO 139)  

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

strength and elongation at break (ISO 1421) 
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EN ISO 10077-1 Thermal performance of windows, doors and shutters - 

Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1)  

EN ISO 12100 Safety of machinery - General principles for design - Risk 

assessment and risk reduction (ISO 12100)  

EN ISO 13934-1 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: 

Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip 

method (ISO 13934-1)  

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests 

ISO 11228-3 Ergonomics - Manual handling - Part 3: Handling of low loads 

at high frequency  

 

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

EN 1522 Двері, вікна, віконниці та жалюзі. Стійкість проти куль. 

Вимоги та класифікація 

EN 1523 Двері, вікна, віконниці та жалюзі. Стійкість проти куль. Метод 

випробування 

EN 1670 Будівельне обладнання. Протикорозійна стійкість. Вимоги та 

методи випробування 

EN 1932 Зовнішні жалюзі та віконниці. Опір вітровим навантаженням. 

Метод випробування та критерії функціонування 

EN 1933 Зовнішні жалюзі. Опір навантаженням, спричиненим 

накопиченням води. Метод випробування 

EN 12045 Віконниці та жалюзі механізовані. Безпека використання. 

Вимірювання переданої сили 

EN 12194 Віконниці, зовнішні та внутрішні жалюзі. Неправильне 

використання. Методи випробування 

EN 12216 Віконниці, зовнішні жалюзі, внутрішні жалюзі. Термінологія, 

глосарій та визначення 

EN 13125 Віконниці та жалюзі. Додатковий термічний опір. 

Віднесення продукту до класу повітряної проникності 

EN 13527 Віконниці та жалюзі. Вимірювання діючої сили. Методи 

випробування 
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EN 14201 Жалюзі та віконниці. Опір повторюваним діям (механічна 

витривалість). Методи випробування 

EN 20105-A02 Текстиль. Випробування на стійкість кольору. Частина 

А02. Шкала сірого для оцінювання змін кольору (ISO 105-A02:1993)  

EN 20811 Текстиль. Визначення опору проникненню води. 

Випробування гідростатичного тиску 

EN 60335-1 Домашні та подібні електричні пристрої. Безпека. 

Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60335-1)  

EN 60335-2-97 Домашні та подібні електричні пристрої. Безпека. 

Частина 2-97. Особливі вимоги до приводів ролетних жалюзі, навісів, 

жалюзі та подібного обладнання (IEC 60335-2-97)  

EN 61310-1 Безпека механізмів. Індикація, позначення та приведення 

в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, акустичних і тактильних сигналів 

(IEC 61310-1) 

EN ISO 105-B04 Текстиль. Випробування на стійкість кольору. 

Частина В04. Стійкість кольору до штучного вивітрювання. Лампове 

випробування на вицвітання за допомогою електричної дуги в атмосфері 

ксенону (ISO 105-B04) 

EN ISO 139 Текстиль. Стандартні атмосфери для кондиціювання та 

випробування (ISO 139)  

EN ISO 1421 Тканини, вкриті гумою або пластмасою. Визначення 

границі міцності на розрив та видовження в точці розриву (ISO 1421)  

EN ISO 10077-1 Термічна поведінка вікон, дверей та віконниць. 

Обчислення коефіцієнту теплового пропускання. Частина 1. Загальні 

відомості (ISO 10077-1)  

EN ISO 12100 Безпека механізмів. Загальні принципи 

конструювання. Оцінка ризику і зменшення ризику (ISO 12100)  

EN ISO 13934-1 Текстиль. Механічні властивості тканин за розтягу. 

Частина 1. Визначення максимальної сили та видовження за 

максимальної сили за допомогою методу стрічок (ISO 13934-1)  



 
 

ДСТУ EN 13651:20__ 

6 
 

 
 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Для завдань цього документу застосовні терміни та визначення з ISO 

12100 та EN 12216, а також наступні. 

3.1 зовнішні жалюзі / навіси (external blinds/awnings) 

Продукт з завісою, зробленою із гнучкого матеріалу, встановлений, 

щоб забезпечити або модифікувати характеристики – такі як термічні та 

візуальні властивості – існуючої заскленої поверхні (наприклад, вікна, 

двері), до якої він застосований. 

Примітка 1. Якщо не зазначено інше, термін «зовнішня жалюзі», використаний у 
цьому документі, стосується до будь-якого типу зовнішніх жалюзі або навісів, охоплених 
сферою застосування цього стандарту. 

3.2 властиве функціонування (intrinsic performance) 

Звичайне функціонування жалюзі, незалежне від її застосування, в 

протилежність специфічному функціонуванню.  

3.3 специфічне функціонування (specific performance) 

Функціонування, що може бути додатковим та доповнювальним до 

властивого функціонування та стосується до специфічного продукту 

(наприклад, термічне, тощо). 

3.4 завіса (curtain) 

Частина продукту, яку рухає робочий механізм, і яка забезпечє функції 

продукту. 

3.5 розгортання/згортання (extension/retraction) 

Рух завіси, що спричиняє збільшення/зменшення площі покритої 

поверхні. 

 

ISO 9227 Корозійні випробування у штучних атмосферах. 

Випробування солоним оббризкуванням 

ISO 11228-3 Ергономіка. Ручне керування. Частина 3. Керування за 

низьких навантажень та високої частоти 
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3.6 відкривання/закривання (opening/closing) 

Терміни які застосовують для опису збільшення освітленості 

(відкривання) або зменшення освітленості (закривання) у розгорнутому 

положенні продукту із смужками, рейками або іншими ламелями, які можна 

повертати або розсувати. 

3.7 грубе керування (rough operation) 

Різка дія на робочий механізм, або просто на завісу, що спричиняє 

додаткову швидкість напочатку та раптову зупинку наприкінці. 

Примітка 1. Грубе керування можливе лише в тому випадку, коли рухома частина 
має значну інерцію (масу та швидкість). 

3.8 силове керування (forced operation) 

Надлишкова дія на робочий механізм або просто на завісу з метою 

спричинити рух, незважаючи на опір переміщенню завіси. 

3.9 зворотнє керування (reversed operation) 

Розгортання або згортання завіси, яке сталося у напрямку, 

протилежному до того, на який намірялися, без докладання зайвої сили.. 

3.10 ручний ворот (winch handle) 

Робочий механізм, що сладається з котушки, яку обертають за ручку, 

що дозволяє зібрати шнур, кабель або ланцюг.  

3.11 зубчата передача з кривошипною ручкою (gear with crank 

handle) 

Робочий механізм, що складається з зубчатої передачі, під`єднаної до 

вісі, приводного вала, універсального шарніра, обертального стержня та 

кривошипної ручки. 

3.12 однонапрямлений рух робочого механізму (one direction 

movement of the operating mechanism) 

Робочий механізм, керований одним шнуром, ремінцем, тощо, де 

розгортання / згортання здійснюється за рахунок сили тяжіння або 

потенціальної енергії, запасеної підчас відповідно згортання / розгортання. 
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3.13 необмежений рух робочого механізму (endless movement of the 

operating mechanism) 

Робочий механізм, керований петлею, де рух в одному напрямку 

розгортає завісу (або повертає смужки), а у зворотному – згортає завісу (або 

повертає смужки у протилежному напрямку).  

3.14 визначення експлуатаційних якостей (determination of 

performance) 

Засоби перевірки функціонування стосовно до відповідних вимог. 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ  

 

4.1 Опір вітровому навантаженню 

Вітровий опір зовнішньої жалюзі характеризують її здатністю 

витримувати питомі навантаження, які симулюють дію вітру, виражену у 

позитивному або негативному тиску. 

Вітровий опір характеризують через класи, визначені пороговими 

значеннями номінального тиску pN та безпечного тиску pS = у x pN , де у = 1,2; 

— pN  - номінальний тиск вітру: це такий тиск вітру, за якого зовнішня 

жалюзі не зазнає деформації або псування, що зашкодить її правильному 

функціонуванню; 

— pS – безпечний тиск вітру: це такий тиск вітру, за якого не 

спостерігаються пошкодження, які можуть бути небезпечні для осіб 

(наприклад, поламання, зривання з напрямних, якщо жалюзі пересувається 

по напрямних). 

Якщо випробування проводять згідно EN 1932, клас вітрового опору 

зовнішніх жалюзі подають за таблицею 1. 
 

Таблиця 1 – Класи вітрового опору 

Класи 0 1 2 3 4 5 6 
Номінальний тиск вітру pN (Н/м2) < 40 40 70 110 170 270 400 

Безпечний тиск вітру pS (Н/м2) < 48 48 84 132 204 324 480 
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Таблиця 1 застосовна до всіх зовнішніх жалюзі. Однак, для складаних 

дашків максимально допустимий клас 2. Лише для зовнішніх жалюзі з 

тканиною, що пересувається по поперечних напрямних рейках, та для 

шпалерних навісів дозволені класи від 4 до 6. 

Примітка 1. Цей максимальний клас для складаних навісів був визначений з 
урахуванням опору фіксаційної системи та динамічного ефекту вітру. 

Виробник повинний визначити максимальну швидкість вітру, за 

перевищення якої зовнішню жалюзі слід згорнути. Цю швидкість вітру він 

має зазначити в інструкції для використання. 

У разі складаних дашків та навісів з решітчатими плечима, що мають 

більше двох плечей, для того самого класу слід визначати допустимі 

розміри з урахуванням максимальної ширини тканини, що спирається на 

одне плече, для тієї самої довжини виступу (H). 

Примітка 2. Умови, яких слід додержуватись для виконання вимог до 
функціонування, спираються на статичні навантаження і не враховують динамічного 
ефекту повторюваних навантажень (турбулентності), якого тканина та рама зазнають 
підчас дійсних ситуацій. Тому статичний тиск неможна використовувати для заякорення 
зовнішніх жалюзі на будівлю. 

 

4.2 Опір не згортальних елементів навантаженням тиску 

 

Оскільки деякі частини зовнішніх жалюзі – наприклад, короб, напрямні 

рейки – неможна згорнути, вони мають у деяких випадках витримувати дуже 

високу швидкість вітру. Результуючий тиск на продукт залежить від: 

– стану устаткування, 

– висоти будівлі, 

– розміщення будівлі. 

Цей розділ застосовний до самої завнішньої жалюзі. Він не охоплює 

закріплення зовнішньої жалюзі на її основі, для чого виробник має надати 

настанови у інструкції до устаткування (див. 6.3.2). 

Примітка 1. Оскільки критерії визначають результуючий тиск на закріплені 
частини зовнішніх жалюзі, вони залежать від умов встановлення (розміщення, висота, 
тощо). Національні правила, якщо такі є, можуть забезпечити відповідні відомості на 
основі національної карти швидкостей вітру. 
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Якщо провести розрахунки за викладеною далі методикою: 

a) визначення найслабшої точки зовнішньої жалюзі; 

b) визначення максимальної поверхні, що може зазнати вітрового 

напруження; 

c) визначення «кута найгіршого випадку» до напрямку вітру; 

усі фіксовані частини зовнішньої жалюзі, наприклад частини, що не 

згортаються, коли зовнішня жалюзі у повністю згорнутому положенні, 

будуть зконструйовані так, що не станеться необоротної деформації за 

тиску до 800 Па. 

Примітка 2. Приклад визначення вітрового напруження наведений у додатку C. 

 

4.3 Опір сніговим навантаженням (лише не розгортальні 

зовнішні жалюзі) 

 

Опір сніговим навантаженням для не розгортальних зовнішніх жалюзі 

перевіряють розрахунками згідно застосовних правил, наприклад Eurocode 

3 щодо сталевих конструкцій або Eurocode 9 щодо алюмінієвих конструкцій. 

 

4.4 Опір водним «кишеням» 

 

4.4.1 Загальні відомості 

Цей розділ застосовний лише до складаних дашків, навісів з 

решітчатими плечима, голландських навісів та шпалерних навісів. 

Під дією опадів зовнішня жалюзі може затримувати воду, утворюючи 

«кишеню» з водою. Зовнішня жалюзі має витримувати відповідне 

навантаження. 

4.4.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Визначення експлуатаційних якостей має відповідати методу 

випробування, визначеному у EN 1933. 
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4.4.3 Вимоги до функціонування 

Для нахилу 14°, що відповідає ухилу в 25 % (або для меншого нахилу, 

визначеного виробником), зовнішня жалюзі у повністю розгорнутому 

положенні має витримати навантаження, створене можливим утриманням 

води тканиною (без розривів), або слід спускати воду для уникнення 

сформування водної «кишені». 

Після відведення навантаження і висушення тканини, докладене 

робоче зусилля слід утримувати в межах класу. 

Інструкції для використання, надані виробником, мають нагадувати 

про необхідність згортання зовнішньої жалюзі пічас дощу, якщо ухил 

менший від 25 %, або менший від значення, рекомендованого виробником. 

4.4.4 Класи експлуатаційних якостей 

Класи експлуатаційних якостей надані у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Опір водним «кишеням» — Класи експлуатаційних 

якостей 

Класи 1 2 

Потік 17 дм3/м2 за годину 56  дм3/м2 за годину 

 
 

4.5 Робоче зусилля 

 

4.5.1 Загальні відомості 

Цей розділ не застосовний до механічних продуктів. 

Зусилля FC , потрібне для розгортання/згортання завіси та для 

повертання смужок, залежить від типу керування. 

4.5.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Визначення експлуатаційних якостей має відповідати методу 

випробування, визначеному у EN 13527. 
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4.5.3 Класи вимог до функціонування та робочих зусиль 

4.5.3.1 Загальні відомості 

Робоче зусилля FC має не перевищувати значення, визначені у таблиці 

3. 

Таблиця 3 – Максимальні значення для робочого зусилля FC 

Типи керування FC (Н) 
Клас 1 Клас 2 

Кривошип або ворот a 30 15 

Ремінець, шнур або ланцюг a, b 90 50 

Жердина, рука вертикальна площина 90 50 

горизонтальна або нахилена площина 50 30 

Для пружинних систем, можна досягати 1,5 Fc для закріплення у повністю розгорнутому 
або згорнутому положенні. 
Жалюзі належить до класу 2, якщо обидві операції –розгортання/згортання жалюзі та 
повертання смужок – належать до класу 2. Інакше – жалюзі належить до класу 1. 

a Робочий механізм має також відповідати вимогам з 4.7.  
b Однонапрямлений рух та необмежений рух робочого механізму. 
 

 

4.5.3.2 Особливий випадок для складаного дашка (див. Рис. 1) 

Клас робочого зусилля Fc визначають два значення: 

Fc = {Fcp, Fcn}, 

де FCP – максимальне значення пікової сили, необхідної для 

відмикання плечей підчас першого обороту роликової трубки для згортання, 

коли складане плече навісу знаходиться у максимально розгорнутому 

положенні; 

Fcn  - максимальне значення робочого зусилля, необхідного підчас 

позосталого пересування (згортання та розгортання). 

Максимальні значення для FC надані у таблиці 4. 

Таблиця 4 – Максимальні значення для FC у випадку складаного дашку 
 

Робота кривошипною 
рукояткою 

Fc = {Fcp,  Fcn} 
(N) 

Клас 1 Клас 2 Клас 3 Клас 4 

{90, 30} {60, 15} {30, 30} {15, 15} 

Примітка. Клас 3 та клас 4 характеризують операції без піка сили. 
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Позначення: 
1 обороти роликової трубки 
2 значення FCN  
3 значення FCP 

Рисунок 1 – Складаний дашок – Характеризування класу робочого 

зусилля з піком 

 

4.6 Приводний механізм — Графіки ЗРТ ("Значення ручної тяги") 

 

4.6.1 Загальні відомості 

Цей розділ визначає геометричні характеристики робочих механізмів з 

урахуванням комфорту роботи. Він не застосовний до механічних зовнішніх 

жалюзі. 

4.6.2 Вимоги до експлуатаційних якостей  

Робота з зубчатими передачами 

Зубчата передача з кривошипом або воротом повинна мати: 

— рукоятку довжиною R не більше ніж 0,20 м (R < 0,20 м); 

— передаточне число r менше ніж 1:10 (середнє передаточне число, 

якщо в одній коробці декілька можливих передач). 

Примітка. Максимальне передаточне число 1:10 означає необхідність зробити не 
більше від 10 обертів рукоятки, щоб отримати один оберт роликової трубки або вісі. 

Робота з ремінцем, шнуром або ланцюгом 

Ці робочі механізми мають бути мінімальних вимірів, зазначених у 

графіках ЗРТ (див. Рис. 2 та Рис. 3). 

Видимий діаметр шнура для ЗРТ  
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для n шнурів з діаметром d  

d є діаметр одного шнура 

 
Позначення 
1 прийнятне 
2 неприйнятне     
FC робоче зусилля 

 

Рисунок  2 – Графік ЗРТ для роботи із шнуром або ланцюгом 

Для наданого діаметру d одиничного шнура та відомої кількості шнурів 

n, dhpv (mm) можна визначити, застосовуючи таблицю на Рис. 2. Отриманий 

діаметр можна випробувати за графіком з Рис. 2 для визначення щодо 

прийнятності робочого зусилля. 

 
 

Позначення 
1 прийнятне 
2 неприйнятне      

FC  робоче зусилля 

Рисунок 3 – Графік ЗРТ для роботи з ремінцем 
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4.7 Опір у разі невірного використання 

 

4.7.1 Завіси та ламелі 

4.7.1.1 Загальні відомості 

В процесі використання, не призначеного, але такого, яке можна 

передбачити (невірного використання), зовнішня жалюзі має не зазнати 

деформування або ушкодження до такого ступеню, що: 

a) пошкодження погіршить її призначену роботу; 

b) пошкодження призведе до деградації зовнішнього вигляду. 

Невірне використання охоплює зміщення завіси та перекіс смужок. 

4.7.1.2 Зміщення завіси 

— Грубе керування 

Грубе керування може відбутися підчас розгортання та згортання. 

— Силове керування 

Силове керування відбувається стосовно напрямку розгортання та 

згортання, спричиняючи зупинку або застрягання завіси у розгорнутому 

або згорнутому положенні, чи застрягання її у проміжному положенні. 

Рис. 4 ілюструє шість можливостей силового керування. 

 

Позначення 
1 напрямок розгортання 
2 напрямок згортання 
3 перешкода 
a) завіса повністю розгорнута  
b) завіса повністю згорнута 
c) завіса у проміжному положенні через перешкоду до розгортання і/або згортання 

Рисунок 4 – Ілюстрація до шести можливостей силового керування 

У разі складаного дашка беруть до уваги лише ситуації a1 та b2. 
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— Зворотнє керування 

Зворотнє керування застосовне лише до ролікових жалюзі або до 

продуктів з застосуванням ролікового механізму для розгортання або згортання. 

Для цих продуктів керування у ситуаціях a1 або b2, показаних на рис. 

4, є зворотнє керування, коли рух у протилежному напрямку можливий з 

зусиллям, меншим від межі відповідного класу керування. Якщо такий рух 

неможливий – це силове керування. 

Зворотнє керування відбувається на розгортанні, коли завіса повністю 

розгорнута, а на згортанні – коли завіса повністю згорнута. 

4.7.1.3 Зміщення смужок 

— Грубе керування 

Грубе керування неможливе, умови, що його визначають, практично не 

можуть скластися (ані надлишкова швидкість, ані дія інерції смужок). 

— Силове керування 

Силове керування відбувається щодо обох закритих положень, які є 

результатом зміщення смужок в обох напрямках від відкритого положення. 

— Зворотнє керування 

Не застосовне. 

4.7.2   Визначення експлуатаційних якостей 

Визначення експлуатаційних якостей має відповідати методу 

випробування, визначеному у EN 12194. 

4.7.3 Вимоги до експлуатаційних якостей 

Після виконання кожного з випробувань, де застосовували грубе, 

силове та зворотнє керування із значеннями, наданими у таблиці 5, мають 

бути дотримані такі критерії: 

— не повинні спостерігатися зазначені далі дефекти зовнішнього 

вигляду: просідання або розриви тканини, розриви швів, сталі пошкодження 

переднього профілю або напрямних рейок; 

— та, для ручного керування, значення робочого зусилля має 

утримуватись в межах початкового класу. 
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Деякі з зовнішніх жалюзі не призначені витримувати перешкоди для 

завіси у ситуаціях, визначених як a2, b1, c1 та c2 на рис. 4. До таких жалюзі 

не застосовують відповідні випробування, якщо технічні інструкції виробника 

містять попередження для користувача щодо ризику пошкодження у випадку 

перешкод для завіси у таких ситуаціях. 

Таблиця 5 – Значення зусиль невірного користування за типами 

керування 

Зусилля невірного користування 

Керування за невірного користування Сила (Н) Обертальний 
момент (Нм) 

Pb = 2 Fc Не застосовний a грубе 

Рух завіси / Зміщення смужок  

Pf = 180 Cf = 60 · R b силове c d 

PI ≤ Fc CI ≤ FC · R зворотнє 

FC = значення робочого зусилля для отриманого класу  
P = докладена сила невірного користування  
C = докладений обертальний момент невірного користування  
B = грубе, F = силове, I = зворотнє 
R = максимальна довжина рукоятки кривошипа, зазначена у технічних інструкціях 
виробника з R ≤ 0,20 м 
 

a Керування через зубчату передачу не буває грубим. 
b У випадку складаного дашку, CF = 120 x R у ситуаціях a1 та b2 з рис. 3. 
c Якщо механізм керування має у своєму складі систему, що обмежує обертальний момент, 

значення PF та CF є ті, що надані цією системою. 
d Для механічної роботи, зусилля, що має бути докладене, це потужність двигуна. 
Примітка. Класів експлуатаційних якостей немає. 

 

4.8 Механічна витривалість (цикли повторних операцій) 

4.8.1 Загальні відомості 

Цей розділ оцінює здатність зовнішньої жалюзі витримувати певну 

кількість робочих циклів, відповідних до заданого використання: 

– завіса: один цикл відповідає повній операції розгортання і згортання, 

охоплюючи час поза роботою; 

– ламелі: один цикл коливання визначають як повний рух 

повертаючого механізму, який переміщає рейки або лопаті від одного 

крайнього положення до іншого і назад. 
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4.8.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Визначення експлуатаційних якостей має відповідати методу 

випробування, визначеному у EN 14201. 

4.8.3 Вимоги до експлуатаційних якостей 

4.8.3.1 Загальні відомості 

Після виконання циклів, належних до відповідного класу, мають бути 

дотримані вимоги, викладені далі. 

4.8.3.2 Ручне керування 

— Значення робочого зусилля утримують у межах початкового 

класу. Для складаного дашку з коробом, забезпечують правильне 

закривання коробу; 

— Слід дотримувати критеріїв зовнішнього вигляду: жодного 

просідання або розриву тканини, жодного розриву швів, жодних сталих 

пошкоджень переднього профілю або напрямних рейок; 

— Робочі механізми мають не діставати значних ушкоджень. 

Примітка. Можливість використати зубчату передачу з кривошипом, доступну на 
ринку, для встановлення у зовнішню жалюзі можна встановити згідно EN 14203. 
Використання зубчатої передачі з кривошипом відповідно до EN 14203 може дозволити 
виробнику зовнішніх жалюзі досягти більш високого класу витривалості. 

4.8.3.3 Механічно керована робота 

– Варіації швидкості під навантаженням 

Відношення  
|Т��Т�|

Т�
× 100  має бути не більше від 20 % 

де T1 – час, необхідний для повного згортання завіси, виміряний на 

початку випробування на витривалість, після п`яти робочих циклів. 

T2 – час, необхідний для повного згортання завіси, виміряного 

наприкінці випробування на витривалість. 

– Точність розміщення меж руху 

Варації позицій повного розгортання і повного згортання, виміряні на 

двох напрямках циклу та виражені як кут стосовно попереднього значення, 

мають залишатися всередині проміжків значень, наданих у таблиці 6. 
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Таблиця 6 — Механічні продукти — Точність розміщення меж руху 

Тип механізації Дрейф меж руху 

Клас 1 Клас 2 

Циліндричний ±15° ±5° 

Прямокутний ±10° ±3° 

– Характеристика механічного стопора 

— Зупинка руху завіси не повинна призводити до кутового зміщення 

більше від 20°. 

— Зміщення переднього профілю після застосування 

перевантаження на 15 % від ваги завіси протягом 12 год має бути не більше 

від 5 мм, вимірювання виконують у серединному положенні. 

Примітка. Механічний стопор є стопор, що механічно спрацьовує за рахунок 
накопиченої енергії (пружина), вивільненої електричним пристроєм зовнішнього 
живлення, керованим оператором, або автоматично. 

– Сліди жиру і мастила 

Видимі сліди жиру і мастила мають бути відсутні. 

Можливість використати механічний привод, доступний на ринку, для 

встановлення у зовнішню жалюзі можна встановити згідно EN 14202. 

Використання механічного приводу відповідно до EN 14202 може дозволити 

виробнику зовнішніх жалюзі досягти більш високого класу витривалості. 

4.8.4 Класи витривалості 

Таблиця 7 надає кількість циклів, відповідних для трьох визначених 

класів витривалості. 

Таблиця 7 – Класи витривалості 

Кількість циклів Клас 1 Клас 2 Клас 3 

Розгортання / згортання 3 000 7 000 10 000 

 Коливання 6 000 14 000 20 00 

Примітка. Клас 2 відповідає 10 рокам користування з 2 циклами на добу. 

 

4.9 Функціонування в умовах паморозі 
 

Якщо зовнішня жалюзі не може функціонувати в умовах паморозі (у 

випадку формування льоду), інформація для використання має містити таку 

засторогу: "Робота в умовах паморозі може пошкодити продукт." 
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4.10 Безпека у використанні 

4.10.1 Загальні відомості 

Значні небезпеки, пов`язані з механічними зовнішніми жалюзі, 

перелічені в додатку B. 

4.10.2 Падіння осіб 4.10.2.1 Загальні відомості 

У разі будівель з виступаючими навісами, автоматична активація зовнішніх 

жалюзі (за сонцем, за годинником, за анемометром, тощо) не повинна 

створювати небезпек та ризику падіння для осіб, що працюють на фасаді. 

4.10.2.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Слід виконувати вимоги, зазначені у 4.10.2.3. 

4.10.2.3 Вимоги безпеки 

Необхідний керований пристрій приоритетного блокування, який 

знаходиться під наглядом і здатний відмінити будь-яке функціонування. 

4.10.3 Захист від потенційно небезпечних деталей  

4.10.3.1 Загальні відомості 

Контакт користувача з зовнішньою жалюзі та її деталями не повинний 

спричиняти користувачеві ушкоджень. 

4.10.3.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Слід виконувати вимоги, визначені у 4.10.3.3. 

4.10.3.3 Вимоги безпеки 

Елементи, що можуть увійти в контакт з перехожими або 

користувачами, не повинні мати гострих або виступаючих частин, які можуть 

спричинити ушкодження. 

Гострі та виступаючі частини рухомих деталей зовнішніх жалюзі, що 

можуть опинитися на висоті, меншій від 2,50 м від підлоги або будь-якого 

сталого доступного рівня, мають бути закруглені з мінімальним радіусом 

0,5 мм. Наконечники переднього профілю повинні мати мінімальний радіус 

0,5 мм, або їх треба зточити чи забрати пінопластом або гумою. 
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4.10.4 Зовнішні жалюзі на напрямних з механічним приводом 

– Контактні ушкодження підчас дії 

4.10.4.1 Загальні відомості 

Випадки ударів або порізів слід виключити, або звести до мінімуму. 

4.10.4.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Слід виконувати вимоги, визначені у 4.10.4.3, і, коли необхідно – 

застосовувати методи випробування згідно EN 12045. 

4.10.4.3 Вимоги безпеки 

4.10.4.3.1 Захист від ріжучих площин парникових та шпалерних 

навісів 

Ріжучі площини, про які йде мова, особливо значні у парникових та 

шпалерних навісах, де передній профіль проходить над кожним з ведучих 

роликів (див. рис. 5). 

 

Позначення 
1 передній профіль 
2 ріжуча площина 
3 ведучі ролики 
4 докладена сила F 
5 рівень підлоги 
Z – відстань від підлоги 

Рисунок 5 – Парниковий навіс — Ріжуча площина визначена проходом 

переднього профілю над кожним із ведучих роликів  
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Вимоги дотримані, якщо виконано щонайменше одну з наведених далі 

умов: 

a) Передній профіль рухає лише сила тяжіння за його ваги нижче від 

15 кг; 

b) Докладена сила (діюча сила) на передньому профілі менша від 150 

Н, або швидкість його руху менша від 0,10 м/с: 

F < 150 Н або V < 0,10 м/с; 

Додатково, на продукті у помітному положенні має стояти засторога, 

що інформує кінцевого користувача про ризик порізів. Засторога має 

звертати увагу, що існує ризик порізу. 

c) Відстань між переднім профілем та ведучим роликом або будь-

якою пов`язаною фіксованою перешкодою не менше ніж 0,07 м: 

e ≥ 0,07 м; 

d) Парниковий навіс має пристрій керування типу «рухає поки 

тримаєш», і цей пристрій так вмонтовано у продукт або так розташовано, 

щоб дозволити прямий огляд переднього профілю підчас керування; 

e) Зона можливості порізу знаходиться на відстані Z не менше ніж 

2,50 м від підлоги або іншого постійного рівня доступу: 

Z ≥ 2,50 м; 

f) Парниковий або шпалерний навіс: 

1) або унеможливлює контакт всередині зони можливості порізу; 

2) або обмежує докладену силу значеннями нижче ніж 150 Н і 

дозволяє забрати перешкоду, змінивши напрям руху переднього профілю 

чи зупинивши його. У разі останнього варіанту, має бути можливо підняти 

передній профіль, застосовуючи силу, менше від 25 Н. 

Запобіжні пристрої, призначені захищати від рухомих елементів 

трансмісії, мають бути закріплені таким чином, щоб зняти їх можливо було 

лише за допомогою інструменту. 
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4.10.4.3.2 Захист у зоні удару навісом на напрямних 

Вимоги дотримані, якщо виконано щонайменше одну з наведених далі 

умов: 

a) Передній профіль рухає лише сила тяжіння за його ваги нижче 

від 15 кг; 

b) Докладена сила (діюча сила) на передньому профілі менша від 

150 Н, або швидкість його руху менша від 0,10 м/с: 

F < 150 Н або V < 0,10 м/с; 

Додатково, на продукті у помітному положенні має стояти засторога, 

що інформує кінцевого користувача про ризик удару. Засторога має 

звертати увагу, що існує ризик удару. 

c) Передній профіль знаходиться на відстані не менше ніж 0,40 м 

від будь-якого закріпленого об`єкту; 

d) Навіс має пристрій керування типу «рухає поки тримаєш», і цей 

пристрій так вмонтовано у продукт або так розташовано, щоб дозволити 

прямий огляд переднього профілю підчас керування; 

e) Передній профіль знаходиться на відстані Z не менше ніж 2,50 м 

від підлоги або іншого постійного рівня доступу: 

Z ≥ 2,50 м; 

f) Навіс: 

1) або унеможливлює контакт всередині зони можливого удару 

(бар`єри); 

2) або обмежує докладену силу значеннями нижче ніж 150 Н і 

дозволяє забрати перешкоду, змінивши напрям руху переднього профілю 

чи зупинивши його. У разі останнього варіанту, має бути можливо підняти 

передній профіль, застосовуючи силу, менше від 25 Н. 

Запобіжні пристрої, призначені захищати від рухомих елементів 

трансмісії, мають бути закріплені таким чином, щоб зняти їх можливо було 

лише за допомогою інструменту. 
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4.10.5 Електричні небезпеки 

Електричні приводи мають відповідати вимогам EN 60335-1 та 

EN 60335-2-97. 

 

4.11 Додатковий тепловий опір AR 

 

Встановлення вертикальної зовнішньої жалюзі у висунутому та 

закритому положенні перед вікном створює додатковий тепловий опір AR, 

м2K/Вт, що залежить від товщини та від проміжків периферичної вентиляції, 

створених шаром повітря між вікном та зовнішньою жалюзі. 

Якщо розраховують за методом, визначеним у EN ISO 10077-1, 

визначають значення додаткового теплового опору в м2.K/Вт на основі 

повітряної проникності, визначеної згідно з EN 13125. 

 

4.12 Сумарний коефіцієнт пропускання сонячної енергії gtot  

 

Обмеження приросту сонячної енергії – один із найважливіших 

аспектів літнього теплового комфорту. Приріст сонячної енергії прямо 

пропорційний сумарному коефіцієнту пропускання сонячної енергії gtot. gtot 

залежить від засклення та зовнішніх жалюзі. 

Якщо розраховують за методом з EN 13363-1, визначають сумарний 

коефіцієнт пропускання сонячної енергії gtot зовнішньої жалюзі згідно з 

умовами, наданими у EN 14501, на основі властивостей матеріалу, 

визначених згідно з EN 14500. Для подання значення gtot можна застосувати 

допуски, надані у EN 13363-1. 

Примітка 1. Для обчислення сонячного коефіцієнту gtot, EN 14501 визначає чотири 
опорних види засклення. Якщо засклення, використане для розрахунків, не визначене 
виробником, EN 14501 визначає за умовчанням засклення C (4 мм поплавкове скло + 16 мм 
проміжок + 4 мм поплавкове скло, з покриттям низької випромінювальної здатності у позиції 
3, проміжок заповнений аргоном, сонячний коефіцієнт самого лише засклення g = 0,59). 

Примітка 2. Визначення сумарного коефіцієнту пропускання сонячної енергії 
надане у EN 14501. 
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4.13 Показники пропускання світла 

 

4.13.1 Загальні відомості 

Показники пропускання світла зовнішньої жалюзі безпосередньо 

впливають на комфорт людей у будівлі та застосування денного або 

штучного освітлення. 

4.13.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Визначення експлуатаційних якостей має відповідати методу 

випробування, визначеному у EN 14500. 

4.13.3 Вимоги до експлуатаційних якостей 

Класифікація зовнішніх жалюзі за такими критеріями: 

— контроль непрозорості; 

— контроль блиску; 

— нічне усамітнення; 

— візуальний контакт з оточенням; 

— використання денного світла 

має бути виконана згідно з EN 14501. «Мінімальне функціонування» не 

потрібне. 

 

4.14 Матеріали  

 

4.14.1 Загальні відомості 

Цей розділ оцінює здатність конструкційних матеріалів зовнішніх 

жалюзі протягом економічно виправданого терміну функціонування 

виконувати викладені далі вимоги: 

— стійкість кольору; 

— відсутність погіршення вигляду; 

— стійкість до поламання; 

— корозійна стійкість; 

— стабільність вимірів. 
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Таблиця 8 визначає специфічні вимоги до різних конструкційних 

матеріалів: 

Таблиця 8 – Вимоги до конструкційних матеріалів 

Вимоги 

Матеріал Колір Аспект Опір Корозія Стабільність 
вимірів 

Тканини ■  ■  ■ 

Метал    ■  

 
 

Лише вимоги з позначкою ■ охоплені цим стандартом. 

Обрані критерії пов`язані з методами випробування, описаними у 4.14.2 

та 4.14.3. Вони визначають мінімум властивостей, необхідних для 

конструкційного матеріалу. 

4.14.2 Тканини 

4.14.2.1 Стійкість кольору 

Принцип 

Стійкість кольору оцінюють порівняно з вихідним станом після проміжку 

часу штучного старіння (вивітрювання), визначеного класифікацією, наведеною 

у таблиці 9, згідно із стандартом, застосовним до розгляданої тканини. 

Визначення експлуатаційних якостей  

Залежно від типу тканини, для випробування штучним старінням 

(вивітрюванням), використовують зазначені далі стандарти: 

Текстиль: EN ISO 105-B04 

Тканини, вкриті гумою або пластмасою: EN 12280-2 

Вимоги 

Тканину відносять до класу згідно з часом штучного старіння 

(вивітрювання), за якого буде досягнуто щонайменше рівня 4 шкали сірого 

згідно з EN 20105-A02. Класифікація показана у таблиці 9. 

Таблиця 9 – Класифікація стійкості кольору 

Клас 1 2 3 4 

Час випробування 500 год 1000 год 2000 год 4000 год 
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Для зовнішніх жалюзі клас 2 є мінімальною вимогою. 

Примітка 1. Клас 1 (500 год випробування) застосовний лише до внутрішніх 

жалюзі, як зазначено у EN 13120. 

Примітка 2 застосування блакитного стандартного зразка не обов`язкове, оскільки 

для кожного класу визначений час випробування. 

Примітка 3 Рівень контрасту 4згідно з EN 20105-A02 зазвичай відповідає 

колориметричній різності ∆Е не більше від 2 згідно з ISO 7724-1, ISO 7724-2 та ISO 7724-3. 

4.14.2.2 Міцність на розрив 

Визначення експлуатаційних якостей 

Міцність на розрив визначають згідно з: 

— EN ISO 1421 для тканин, вкритих гумою або пластмасою, або 

— EN ISO 13934-1 для всіх інших різновидів текстилю, 

— Залежно від типу тканини, для випробування штучним старінням 

(вивітрюванням) застосовують зазначені далі стандарти: 

— EN ISO 105-B04 для текстилю, 

— EN 12280-2 для тканин, вкритих гумою або пластмасою. 

Вимоги 

Тканина має бути класифікована згідно з часом штучного старіння 

(вивітрювання). 

Міцність на розрив має бути більше від 100 дека-Ньютонів в напрямку 

утоку і більше від 60 дека-Ньютонів у напрямку основи після штучного 

старіння (вивітрювання). Клас визначають за досягнутим часом старіння. 

Класифікацію надано у таблиці 10. 

Таблиця 10 – Класифікація міцності на розрив 

 

 

Для зовнішніх жалюзі клас 2 є мінімальною вимогою. 

Примітка. Клас 1 (500 год випробування) застосовний лише для внутрішніх 

жалюзі, як визначено у EN 13120. 

Клас 1 2 3 4 

Час випробування 500 год 1000 год 2000 год 4000 год 
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4.14.2.3 Стабільність вимірів 

Загальні відомості 

Визначання стабільності вимірів тканин складається з двох окремих 

випробувань: 

— Випробування N°1, після штучного старіння (вивітрювання): 

зразок вимірюють до та після старіння без застосування вантажу; 

— Випробування N°2, після навантаження: зразок вимірюють перед 

застосуванням вантажу та після нього без штучного старіння 

(вивітрювання). 

Випробування N°1, після штучного старіння (вивітрювання) 

Після 1000 год штучного старіння (вивітрювання) згідно з відповідним 

стандартом (EN ISO 105-B04 для текстилю або EN 12280-2 для тканин, 

вкритих гумою або пластмасою), варіації розмірів порівняно з вихідним 

станом мають бути всередині проміжків, зазначених далі: 

— Уток: [-3 %, +1 %]; 

— Основа: [-1 %, +1 %];  

Випробування N°2, після навантаження 

Залишкову деформацію вимірюють після (не підчас) докладання тяги. 

Варіації вимірів, визначені після навантаження у 250 Н на 100 мм протягом 

24 год на зразку 100 мм x 1200 мм, у напрямках утоку та основи згідно з 

додатком A, класифікують згідно з таблицею 11. 

Таблиця 11 – Класифікація варіацій вимірів після навантаження 

 Клас 1 Клас 2 

За утоком За основою За утоком За основою 
Повна зміна довжини під 

навантаженням ≤ 15 мм ≤ 45 мм ≤ 12 мм ≤ 41 мм 

Залишкове збільшення 
довжини після зняття вантажу ≤ 6 мм ≤ 25 мм ≤ 1 мм ≤ 16 мм 

Залишкове зменшення 
ширини після зняття вантажу 1 мм 1 мм 0 мм 0 мм 
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4.14.2.4 Опір просочуванню води 

Опір просочуванню води (тест Шоппера) вимірюють згідно з EN 20811. 

Стібки не беруть до уваги. 

Наступні вимірювання виконують після симуляції дії повторюваних 

злив. 

Зразок занурюють у демінералізовану воду на 3 періоди по 8 год. 

Кожного проміжку між періодами зразок висушують на вільному повітрі 

протягом 16 год, повністю замінюючи демінералізовану воду на початку 

кожного періоду у 8 год. Потім зразок висушують протягом 24 год за 20 °C 

та 65 % відносної вологості перед вимірюванням водної колонки. 

Опір просочуванню води має зменшитись не більше ніж на 15 %. 

4.14.3 Метали 

Вимоги та класи корозійної стійкості мають відповідати EN 1670, крім 

наступного: 

Випробування солоним оббризкуванням згідно з ISO 9227 слід 

виконувати: 

— або на різних компонентах та профілях, застосовуваних у 

зовнішній жалюзі, без її збирання; 

— або на зібраній моделі зовнішньої жалюзі (мінімальний розмір 700 

мм x 700 мм). Застосовувані класи корозійної стійкості металів визначені у 

таблиці 12. 

Таблиця 12 – Класи корозійної стійкості 

 Класи 

1 2 3 4 

Внутрішні компоненти 
(всередині будівлі) 

24 год 48 год   

Зовнішні компоненти  48 год 96 год 240 год 
 

Клас стійкості металевих частин продукту: класи корозійної стійкості C 

металевих компонентів продуктів подають, застосовуючи такий принцип: 

внутрішні/зовнішні. 

Примітка. Наприклад, клас корозійної стійкості C1/3 означає: 24 год опору для 
внутрішніх компонентів та 96 год опору для зовнішніх компонентів. 
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Коли потрібні зовнішні компоненти класу 4, внутрішні компоненти 

мають бути щонайменше класу 2. 

4.15 Допуски на виміри 

4.15.1 Загальні відомості 

Допуски стосуються до габаритних вимірів (висоти(сот) та 

ширини(рин)) доставленого продукту порівняно із замовленими вимірами. 

4.15.2 Визначення експлуатаційних якостей 

Виміри є габаритними розмірами доставленого продукту. 

Площа поверхні, яку закриває тканина, має бути надана у технічній 

інструкції виробника. 

4.15.3 Вимоги до експлуатаційних якостей 

Ширина і висота доставленого продукту мають витримувати допуски, 

перелічені у таблиці 13 та таблиці 14, встановлені за температури 23 °C ± 5 °C. 

Таблиця 13 – Вертикальний ролик, парниковий та шпалерний навіси 

— Допуски вимірів 

Ширина L Допуски  Висота H Допуски 
(м) (мм)  (м) (мм) 

L < 2 +0 -3  H < 1,5 +2 -2 

2 < L < 4 +0 -4  1,5 < H < 2,5 +3 -3 

L > 4 +0 -5  H > 2,5 +4 -4 

Таблиця 14 – Козирковий навіс— Допуски вимірів 

Ширина L Допуски  Ухил козирка H Допуски 

(м) (мм)  (м) (мм) 
L < 6 +0 -10    

6 < L < 12 +0 -20  Все H ±40 

12 < L < 18 +0 -30    

 
 

4.16 Стійкість проти куль 

Зовнішні жалюзі, щодо яких заявлений мінімальний рівень стійкості 

проти куль, слід оцінювати згідно з EN 1522 та EN 1523.  
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5 ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 

5.1 Загальні відомості 

Цей розділ визначає вимоги, стосовні до пакування, зберігання, 

доставляння зовнішніх жалюзі та поводження з ними. 

 

5.2 Визначення експлуатаційних якостей 

 

Слід виконувати вимоги, визначені у 5.3. 

 

5.3 Вимоги до експлуатаційних якостей 

 

Зовнішні жалюзі та кожний з їх компонентів мають бути: 

— придатні до поводження, згідного з ISO 11228-3; 

Коли можливо, у разі роботи вручну, маса на одну особу має бути не 

більша від 25 кг. 

— так упаковані або конструйовані, щоб забезпечити зберігання без 

погіршення властивостей. 

Має бути забезпечене все спеціальне  обладнання для монтування, 

закріплення і встановлення, наприклад, відповідні кронштейни. 

Слід уживати спеціальні запобіжні заходи щодо всіх пристроїв, які 

мають запас потенціальної енергії, здатної спонтанно вивільнитися підчас 

монтування. Так, у разі складаних навісів, плечі та рами, які доставляють 

без тканини, мають бути таким чином упаковані,, щоб не могли раптово 

розкритися підчас розпаковування, і водночас монтувальника слід 

попередити належними способами про небезпеку. 
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6 ВІДОМОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

 

6.1 Загальні відомості 

 

Відомості для використання мають бути надані згідно з EN ISO 12100. 

У ці відомості слід включити наведену далі спеціальну інформацію. 

 

6.2 Сигнальні та застережні пристрої 

 

Плечі складаного дашка слід забезпечити невідокремлюваним 

застереженням, що складається, наприклад, із піктограми загальної 

застороги щодо небезпеки згідно з EN 61310-1, та доповняльної таблички, 

яка надає текстову інформацію такого змісту: "Перш ніж використовувати 

продукт, слід прочитати інструкцію». 

Так само, піктограма загальної застороги щодо небезпеки та 

доповняльна табличка, "Перш ніж використовувати продукт, слід прочитати 

інструкцію» має бути додана до відомостей для використання з дуже чітким 

зображенням такої ситуації, коли силове керування може ушкодити продукт. 

 

6.3 Супроводжуючі документи (зокрема інструкції) 

 

6.3.1 Загальні відомості 

Мають бути надані письмові інструкції, згідні з EN ISO 12100. До цих 

інструкцій мають входити відомості, зазначені далі. 

6.3.2 Інструкції до поводження, розпакування та монтування 

6.3.2.1 Загальні інструкції 

Інструкції мають повторювати ті інструкції, якими позначено продукт. 

Інструкції мають чітко зазначати, коли визначену процедуру можуть 

виконувати не професіонали. 
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Інструкції мають містити покрокові настанови з правильної 

послідовності операцій для виконання належно якісного і безпечного 

монтажу: 

— інструкцію для збирання, встановлення та, фіксування, тобто 

вибір закріплення, умови встановлення та граничні значення; 

— фази збирання; 

— будь-які особливі вимоги до зберігання; 

— способи безпечного поводження з зовнішньою жалюзі та її 

компонентами, особливо для продуктів, які поставляють частинами великої 

маси кожна. 

Інструкція із встановлення має зазначати, що інструкцію для 

використання слід передати кінцевому користувачу. 

6.3.2.2 Додаткові інструкції до механічних продуктів 

До інструкцій мають входити графіки, креслення, тощо, коли це 

необхідно для прояснення інструкцій (особливо, якщо невірне з`єднання 

може спричинити ризики). 

Відомості щодо операцій, необхідних для програмування електронного 

вимикача або годинника, мають бути викладені ясно. 

Книга інструкцій має привертати увагу монтувальника до факту, що 

конструкцію або конфігурацію обладнання не можна модифікувати без 

консультування з виробником або його вповноваженим представником. 

Інструкції до зовнішніх жалюзі, керованих вимикачем типу «рухає поки 

тримаєш», мають зазначати, що вимикач слід встановлювати в області 

зорового контакту з рухом переднього профілю, але в стороні від рухомих 

частин, на висоті, що відповідає національним постановам, стосовним до 

людей із фізичними вадами (бажано менше від 1,30 м, якщо можливо). 

Якщо керування ручне, інструкція має зазначати, що пристрій 

керування має бути доступним з висоти менше від 1,80 м. 
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У випадку встановлення у місцевості з сильними вітрами та за частих 

збоїв живлення, постачальник повинний рекомендувати ручний привод, 

здатний відмінити дію механічного, або замінне джерело живлення. 

6.3.3 Інструкції до використання та обслуговування 

6.3.3.1 Загальні інструкції 

Інструкції до використання мають охоплювати обов`язки та умови, за 

яких буде використовуватись зовнішня жалюзі, особливо стосовно до: 

— правильних способів керування зовнішньою жалюзі; 

— пояснення застережних позначень. 

Коли використання продукту може спричинити небезпечну ситуацію, 

тоді необхідні відомості, стосовні до операції, мають бути наведені в 

інструкції до використання без двозначностей і детально. 

В інструкції має бути зазначено, що зовнішню жалюзі слід згорнути у 

випадку, коли швидкість вітру перевищить швидкість, заявлену виробником. 

Інструкції мають зазначати максимальне навантаження, на котре 

розрахована конструкція не згортальних частин зовнішніх жалюзі. 

Виробник повинний повідомити монтувальника про необхідність 

організувати нагляд за продуктом для забезпечення обслуговування самого 

продукту або суміжних елементів. 

Виробник повинний чітко зазначити деталі, що потребують заміни, 

обслуговування або перевірки, та з якою періодичністю. 

6.3.3.2 Додаткові специфікації до механічних продуктів 

Якщо інструкції для використання надані згідно з EN 60335-2-97, 

інструкції для використання та обслуговування мають містити суть такого: 

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 

ЗАСТОРОГА – ВАЖЛИВО ДЛЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ВИКОНУВАТИ 

ЦІ ІНСТРУКЦІЇ 

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ 

До інструкцій слід включати зміст наступного: 
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— Не дозволяйте дітям гратися з пристроями керування жалюзі. Не 

давайте дітям пристрої дистанційного керування; 

— Часто оглядайте устаткування щодо ознак зношення або 

пошкодження кабелів. Не користуйтеся, якщо необхідний ремонт. 

Відомості щодо операцій, які слід виконувати для програмування 

електронного вимикача або годинника, мають бути викладені ясно. 

Інструкції мають надавати подробиці щодо того, як використовувати 

ручне розгортання, якщо воно застосовне, та зміст наступного: 

— Будьте обережні з ручним розгортанням, коли зовнішня жалюзі 

згорнута, оскільки вона може раптово впасти з причини ослаблих або 

зламаних пружин. 

Для тих зовнішніх жалюзі, якими можна керувати з положення, звідки 

не видно жалюзі, користувач повинний ужити організаційних заходів для 

запобігання операціям з жалюзі в той час, коли поряд виконують операції 

обслуговування – наприклад, миття вікон або стін. 

Для огляду або обслуговування електричних частин зовнішня жалюзі 

має бути надійно роз’єднана з енергоживленням. 

Якщо навіс забезпечений захисним пристроєм, книга інструкцій має 

привертати увагу користувача до факту, що модифікація конструкції або 

конфігурації обладнання без консультування з виробником або його 

вповноваженим представником може створити небезпечну ситуацію. 

Якщо зовнішня жалюзі обладнана автономним електричним 

живленням, книга інструкцій має надавати відомості щодо міцності та 

витривалості цього живлення, а також інструкцію щодо його огляду та 

обслуговування. Якщо є батарея, слід зазначити очікувану тривалість її дії 

у роках і/або кількості циклів. 

 

6.4 Позначення 

 

Мінімум необхідних позначень визначений у розділі 8. 
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7 ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ - ОПСФ 

 

7.1 Загальні відомості 

 

Відповідність зовнішніх жалюзі та навісів вимогам цього стандарту та 

експлуатаційним якостям, заявленим виробником у ЗЕЯ (заявлені 

експлуатаційні якості) буде продемонстрована наступним: 

— Визначення типу продукту; 

— Здійснюваний виробником контроль фабричної продукції, 

охоплюючи оцінку продукції. 

Виробник повинний завжди утримувати в руках загальний контроль і 

володіти необхідними засобами для несіння відповідальності за 

відповідність продукту заявленій(ним) експлуатаційній(ним) якості(тям). 

 

7.2 Типові випробування 

 

7.2.1 Загальні відомості 

Усі експлуатаційні якості, стосовні до показників, охоплених цим 

стандартом, мають бути визначені (випробувані), коли у намірах виробника 

заявити відповідні якості, якщо тільки стандарт не надає положень для 

заявки їх без попередньо проведених випробувань (наприклад, 

використання попередньо існуючих даних, КБПВ (класифікація без 

попереднього випробування) (CWFT, classification without further testing) та 

загальноприйняті експлуатаційні якості). 

Оцінку, виконану згідно з положеннями цього стандарту попередньо, 

можна брати до уваги за умови, що її отримано тим самим або більш строгим 

методом випробування, в рамках тієї самої системи ОПСФ, на тому самому 

продукті або продуктах такої самої конструкції, будови та функціональності, 

так, що результати застосовні до продукту, про який іде мова. 
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Для завдань оцінки виробник може групувати продукти у сімейства, 

всередині яких результати, отримані для одного або більше показників 

будь-якого продукту розглядають як репрезентативні щодо тих самих 

показників усіх продуктів того самого сімейства. 

Продукти можна групувати у різні сімейства щодо різних показників. 

Для уможливлення вибору відповідних репрезентативних зразків, слід 

посилатися на стандарти з методів оцінки. 

Додатково, для всіх показників, охоплених стандартом, за яким 

виробник заявляє експлуатаційні якості, має бути виконане визначення типу 

продукту: 

— на початку виробництва нової(вого) або модифікованої(ного) 

зовнішньої жалюзі або навісу (якщо тільки вони не належать до того 

самого діапазону продуктів); або 

— на початку нового або модифікованого метода виробництва 

(якщо це може вплинути на зазначені властивості). 

Визначення типу продукту слід повторювати для відповідного(них)  

показнику(ків) кожного разу, коли відбувається зміна конструкції зовнішньої 

жалюзі або навісу, сировини або постачальника компонентів, або методу 

виробництва (за яким визначають сімейство), що може значно вплинути на 

один показник або більше. 

Там, де застосовують компоненти, чиї показники вже визначені 

виробником компонентів на основі методів оцінки із стандартів на інші 

продукти, такі показники не треба оцінювати знову. Специфікації таких 

компонентів мають бути задокументовані. 

Продукти, що несуть офіційні позначення, зроблені згідно з належним 

чином гармонізованими Європейськими специфікаціями, можна розглядати як 

такі, що мають експлуатаційні якості, заявлені у ЗЕЯ, хоч це не звільняє 

виробника зовнішньої жалюзі та навісу від обов`язку впевнитися, що зовнішня 

жалюзі та навіс як ціле виготовлені правильно та продукти, що входять до них 

як компоненти, мають заявлені значення експлуатаційних якостей. 
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7.2.2 Зразки для випробування, випробування і критерії відповідності 

Кількість зразків зовнішніх жалюзі та навісів, які слід 

випробувати/оцінити, має відповідати таблиці 15. 

Таблиці 15 – Кількість зразків для випробування і критерії відповідності 

Показник Вимога Метод оцінки Кількість 
зразків 

Критерій 
відповідності 

Опір вітровим 
навантаженням 4.1 EN 1932 1 EN 1932 

Сумарний коефіцієнт 
пропускання сонячної 

енергії gtot 
4.12 EN 13363-1 1 EN 14501 

7.2.3 Протоколи випробувань 

Результати визначення типу продукту документують у протоколах 

випробувань. Усі протоколи випробувань виробник повинний зберігати 

щонайменше 10 років після останньої дати виробництва зовнішньої жалюзі 

та навісу, до яких вони стосуються. 

7.2.4 Використані результати, отримані іншими 

Виробник може використати результати визначення типу продукту, 

виконаного кимось іншим (наприклад, іншим виробником для суспільної 

послуги виробникам, або розробником продукту) для підтвердження своєї 

власної заяви щодо експлуатаційних якостей продукту, виробленого за тією 

самою конструкційною схемою (наприклад, виміри) з того ж типу сировини і 

складових частин та за того ж типу виробничими методами, за умови, що: 

— відомо, що результати дійсні для продуктів з тими самими 

основними показниками, значними для експлуатаційних якостей продукту; 

— додатково до будь-яких відомостей, значних для підтвердження, 

що продукт має ті самі експлуатаційні якості за окремими значними 

показниками, інша сторона, яка виконала (тепер або раніше) визначення 

типу продукту, про який іде мова, ясно виразила згоду1 ) передати виробнику 

результати і протокол випробування для застосування до визначення типу 

більш пізнього продукту, так само як відомості щодо засобів виробництва і 

процесу контролювання, що можуть бути взяті до уваги для ФКП; 
1) Формулюванням такої згоди може бути ліцензія, контракт або інший тип письмової угоди. 
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— виробник, що використовує результати іншої сторони, бере на 

себе відповідальність за те, що продукту властиві заявлені експлуатаційні 

показники, і він також: 

— забезпечує те, що продукт має ті самі показники, істотні для 

експлуатаційних якостей, що і той продукт, тип якого визначили, і що 

відсутня істотна різниця стосовно засобів виробництва та процесу 

контролю виробництва порівняно з тими, що застосовані до продукту, 

тип якого визначили; і 

— зберігає у доступності копію протоколу визначення типу 

продукту, що містить також відомості, потрібні для підтвердження, що 

продукт вироблений за тією самою конструкційною схемою з того ж 

типу сировини і складових частин та за того ж типу виробничими 

методами. 

7.2.5 Каскадне визначення результатів для типу продукту 

— Для деяких будівельних продуктів існують компанії, (які часто 

називають «системними домами» ("system houses")), які постачають або 

організують постачання на основі згоди1) деяких або всіх компонентів 

(наприклад для вікон: профілі, прокладки, нащілинні рейки)2) виробнику 

(якого нижче названо «збирач»), що тоді збирає на своїй фабриці кінцевий 

продукт. 

За умови, що діяльність, для якої такий системний дім легально 

встановлений, охоплює виробництво /збірку таких продуктів, як той, що 

зібраний, системний дім може взяти на себе відповідальність за визначення 

типу продукту щодо однієї або кількох значних показників кінцевого 

продукту, який опісля виробляють і/або збирають інші фірми на своїй 

власній фабриці. 

 

1) Це може бути, наприклад, контракт, ліцензія або якийсь інший вид письмової угоди, що 

може також містити чіткі положення щодо відповідальності та обов`язків виробника компоненту 

(системного дому з однієї сторони та збирача кінцевого продукту з іншої).  

2) Ці компанії можуть виробляти компоненти, але не обов`язково, щоб виробляли. 
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У такому разі, системний дім здійснює визначення типу продукту щодо 

«зібраного продукту», де використані компоненти, виготовлені ним або 

іншими, а тоді робить протокол цього визначення типу продукту доступним 

для збирачів, тобто для дійсного виробника продукту, виставленого на 

ринок. 

Для врахування такої ситуації, можна розглянути концепцію 

каскадного визначення типу продукту у технічній специфікації, за умови що 

це стосується показників, щодо яких залучено офіційний орган сертифікації 

продукції або офіційну випробувальну лабораторію, як показано нижче. 

Протокол визначення типу продукту, який системний дім отримав 

стосовно випробувань, виконаних офіційним органом, і який надає 

збирачам, може бути використаний для завдань паспортизації продукту без 

того, щоб збирач повинний був звертатися знову до офіційного органу для 

визначення типу продукту за значним(ними) показником(ками), що вже 

був(були) випробуваний(ні), за умови, що: 

— Збирач виготовляє продукт, який використовує ту саму 

комбінацію компонентів (компоненти з тими самими показниками), і таким 

самим чином, як той, для якого системний дім отримав протокол визначення 

типу продукту. Якщо цей протокол базується на комбінації компонентів, що 

не представляє кінцевий продукт як він вийде на ринок, і/або не зібраний 

відповідно до інструкцій системного дому щодо збирання компонентів, 

збирач повинний здійснити щодо кінцевого продукту визначення типу 

продукту; 

— Системний дім надав виробнику інструкції для 

виробництва/збирання продукту та настанови із монтування; 

— Збирач (виробник) приймає відповідальність за правильне 

збирання продукту згідно з інструкціями до виробництва/збирання продукту 

і настановами із монтування, назначеними для нього системним домом; 

— Інструкції до виробництва/збирання продукту і настанови з 

монтування, назначені для збирача (виробника) системним домом, є 
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невід`ємною частиною системи фабричного контролю продукції (ФКП) 

збирача, і на них треба посилатися у протоколі визначення типу продукту; 

— Збирач здатний пред`явити документальне свідчення, що 

комбінація компонентів, яку він використовує, і його спосіб виробництва 

відповідають тим, для яких системний дім отримав протокол визначення 

типу продукту (збирачу треба зберігати копію протоколу визначення типу 

продукту, наданого системним домом); 

— Без огляду на можливість, виходячи з угоди, підписаної з 

системним домом, посилатися на відповідальність останнього та його 

обов`язки згідно з цивільним правом, збирач залишається відповідальним 

за згідність продукту із заявленими експлуатаційними якостями, охоплюючи 

і конструкцію, і виробництво продукту, з моменту, коли він встановив на 

продукті офіційне маркування. 

 

7.3 Фабричний контроль продукції (ФКП) 

 

7.3.1 Загальні відомості 

Виробник повинний встановити, документувати та обслуговувати 

систему ФКП для забезпечення того, що продукти, які надходять на ринок, 

відповідають заявленим експлуатаційним якостям за основними 

показниками. 

Система ФКП має складатися з процедур, регулярного огляду та 

випробувань і/або оцінок та використання результатів для контролювання 

сировини та інших постачених матеріалів або компонентів, обладнання, 

виробничого процесу та продукту. 

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, мають бути 

систематично документовані у формі письмових приписів та процедур. 

Це документування системи фабричного контролю продукції має 

забезпечувати всім зрозумілу оцінку відповідності експлуатаційних якостей 

і надавати можливість досягати необхідних експлуатаційних якостей 
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продукту та перевірки ефективного функціонування системи контролю 

продукції. Фабричний контроль продукції таким чином зводить докупи 

технологію та всі засоби, що дозволяють підтримання і контролювання 

відповідності продукту заявленим експлуатаційним якостям за основними 

показниками. 

У випадку, коли виробник застосував виконані іншим або каскадні 

результати щодо типу продукти, до ФКП мають також входити відповідні 

документи, як передбачено у 7.2.4 та 7.2.5. 

7.3.2 Вимоги 

7.3.2.1 Загальні відомості 

Виробник відповідає за організацію ефективного впровадження 

системи ФКП, узгодженого із змістом цього стандарту на продукт. Завдання 

та відповідальності в рамках організації контролю продукції мають бути 

документовані, і цю документацію слід своєчасно поповнювати. 

Слід визначити відповідальність, керівництво та взаємовідношення 

серед персоналу, що керує роботою щодо відповідності продукту, виконує 

або перевіряє цю роботу. Це стосується, зокрема, до персоналу, повинного 

починати дії, що запобігають порушенням відповідності продукту, дії у разі 

невідповідності, та виявлення і реєстрацію утруднень з відповідністю 

продукту. 

Персонал, що виконує роботу, стосовну до відповідності 

експлуатаційних якостей продукту, повинний бути компетентним на основі 

відповідної освіти, навчання, тренування і досвіду, щодо яких слід вести 

записи. 

На кожній фабриці виробник може надати повноваження особі, яка має 

необхідний авторитет, щоб: 

— визначити процедури демонстрування відповідності 

експлуатаційних якостей продукту по необхідних стадіях; 

— визначити і занотувати будь-який випадок невідповідності; 

— визначити процедури для виправлення випадків невідповідності. 
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Виробник повинний скласти і своєчасно доповнювати документи, які 

визначають фабричний контроль продукції. Документація і процедури 

виробника мають бути відповідними для продукту і процесу виробництва. 

Система ФКП має стояти на достатньому рівні певності у відповідності 

експлуатаційних якостей продукту. Це охоплює: 

a) розроблення документованих процедур та інструкцій, стосовних 

до функціонування фабричного контролю продукції, згідно до вимог 

технічної специфікації, на яку зроблене посилання; 

b) ефективне впровадження цих процедур та інструкцій; 

c) запис цих операцій та їх результатів; 

d) використання цих результатів для виправлення будь-яких 

відхилень, ліквідування наслідків таких відхилень, компенсування будь-яких 

наслідкових явищ невідповідності та, якщо необхідно, перегляду ФКП з 

метою видалити причину невідповідності експлуатаційним якостям. 

Де мають місце вторинні угоди, виробник повинний утримувати 

загальний контроль продукту і забезпечити те, що він отримуватиме всі 

відомості, необхідні для виконання його обов`язків згідно цього стандарту. 

Якщо у виробника частина продукту конструйована, вироблена, 

запакована, оброблена і/або маркована через вторинну угоду, можна брати 

до уваги ФКП субпідрядника, якщо це застосовне до продукту, про який іде 

мова. 

Виробник, який всю свою діяльність здійснює через вторинні угоди, не 

повинний за жодних обставин перекладати цю відповідальність на 

субпідрядника. 

Примітка. Виробників, які мають систему ФКП, відповідну до стандарту EN ISO 

9001і положенням 4.1 та 4.12 цього стандарту, розглядають як таких, що виконують 

вимоги щодо ФКП Постанови ЄС (Regulation (EU)) No 305/2011. 
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7.3.2.2 Обладнання 

7.3.2.2.1 Випробування 

Усе обладнання для зважування, вимірювання і випробувань має бути 

каліброване і підлягати регулярним перевіркам згідно з документованими 

процедурами, періодами і критеріями. 

7.3.2.2.2 Виробництво 

Усе обладнання, використовуване в процесі виробництва, слід 

регулярно перевіряти і обслуговувати для забезпечення того, що 

використання, знос або відмова не викличе невідповідності у процесі 

виробництва. Перевірки і обслуговування слід виконувати і записувати 

згідно з письмово викладеними процедурами виробника, і записи слід 

зберігати протягом періоду, визначеного у процедурах ФКП виробника. 

7.3.2.3 Сировина і компоненти 

Специфікації сировини і компонентів, які поступають, мають бути 

документовані, так само як схема перевірки для забезпечення їх 

відповідності. У випадку, коли використовують набори компонентів, 

відповідність експлуатаційних якостей компоненту в системі має бути 

надана у належним чином гармонізованій технічній специфікації для цього 

компоненту. 

7.3.2.4 Протрасовність та маркування 

Індивідуальні зовнішні жалюзі та навіси має бути можливо 

ідентифікувати та прослідкувати щодо їх виробничого походження. 

Виробник повинен мати письмово зафіксовані процедури, які забезпечують, 

щоб процеси, стосовні до закріплення кодів протрасування і/або маркування 

регулярно перевіряли. 

7.3.2.5 Контроль підчас процесу виробництва 

Виробник повинний планувати і виконувати виробництво у 

контрольованих умовах. 
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7.3.2.6 Випробування і оцінювання продукту 

Виробник повинний установити процедури забезпечення того, що 

підтримуються заявлені ним значення показників. Показники і засоби 

контролю такі: 

— Опір вітровим навантаженням: підлягає випробуванням, 

зазначеним у 4.1, щонайменше один раз на протязі повного періоду 

виробництва; 

— Сумарний коефіцієнт пропускання сонячної енергії: підлягає 

випробуванням, зазначеним у 4.12, щонайменше один раз на протязі 

повного періоду виробництва. 

7.3.2.7 Невідповідні продукти 

Виробник повинний мати письмово зафіксовані процедури, що 

визначають, як поводитись із невідповідними продуктами. Всі такі випадки 

записують, коли вони відбуваються, і ці записи зберігають протягом періоду, 

визначеного у письмових процедурах виробника. 

Якщо продукт не відповідає критеріям прийнятності, застосовують 

положення для невідповідних продуктів, негайно виконують необхідну(ні) 

коригувальну(ні0 дію(ї), і невідповідні продукти або партії продуктів 

відокремлюють та належним чином позначають. 

Як тільки збій виправлено, слід повторити необхідне перевірочне 

випробування. 

Результати контролювання та випробування мають бути належним 

чином занотовані. Опис продукту, дата вироблення, прийнятий метод 

випробування, результати випробування та критерії прийнятності мають 

бути занесені до протоколу з підписом особи, відповідальної за 

перевірку/випробування. 

Щодо таких результатів контролювання, які не відповідають вимогам 

цього стандарту, у протоколі мають бути зазначені коригувальні заходи, 

ужиті для виправлення ситуації (наприклад, виконання подальшого 
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випробування, модифікація процесу виробництва, знищення продукту або 

відчуження його). 

7.3.2.8 Коригувальна дія 

Виробник повинний мати документовані процедури починання дії 

позбавляння від причини невідповідностей, щоб запобігти повертанню 

продукту. 

7.3.2.9 Поводження з продуктом, зберігання та пакування 

Виробник повинний мати процедури, що надають методи поводження 

з продуктом, а також має забезпечити належні площі для зберігання, які не 

допускають пошкодження або погіршення. 

7.3.3 Специфічні вимоги до продукту 

Система ФКП має звернутися до цього стандарту і забезпечити, щоб 

продукт, виставлений на ринок, відповідав заявленим експлуатаційним 

якостям. 

До системи ФКП має входити специфічний щодо продукту ФКП, який 

визначає процедури для виявлення відповідності продукту на належних 

стадіях, тобто: 

a) перевірки та випробування, що мають бути виконані до і/або 

протягом виробництва з періодичністю, закладеною у плані випробувань 

ФКП; 

і/або 

b) перевірки і випробування, що мають бути виконані на закінчених 

продуктах з періодичністю, закладеною у плані випробувань ФКП. 

Якщо виробник використовує лише закінчені продукти, операції пункту 

b) нададуть такий самий рівень відповідності продукту, що і якби ФКП був 

виконаний підчас виробництва. 

Якщо виробник виконує частину виробництва сам, операції пункту b) 

можна скоротити і частково замінити операціями пункту a). Загалом, чим 

більшу частину виробництва виконує виробник, тим більше операцій пункту 

b) можна замінити операціями пункту a). 
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У всіх випадках операція має вести до такого рівня відповідності 

продукту, як у разі виконання ФКП підчас виробництва. 

Примітка Залежно від конкретного випадку, може бути необхідно 

виконувати операції пунктів a) та b),лише операції пункту a) або лише 

операцій пункту b). 

Операції пункту a) стосуються до проміжних станів продукту, як за 

виробництва машин та їх наладки, вимірювального обладнання, тощо. Ці 

перевірки і випробування та їх періодичність обирають, спираючись на тип 

та склад продукту, процес виробництва і його складність, чутливість 

характеристик продукту до варіацій у параметрах виробництва, тощо. 

Виробник повинний встановити і вести записи, які надають свідоцтво, 

що продукцію досліджено і випробувано. Ці записи мають ясно показувати, 

чи продукція відповідає визначеним критеріям прийнятності, і мають бути 

доступні протягом не менше від трьох років. 

7.3.4 Процедури модифікації 

Якщо продукт, процес виробництва або систему ФКП модифіковано 

таким чином, що це може негативно вплинути на показники продукту, 

заявлені згідно з цим стандартом, тоді з-поміж тих показників, за якими 

виробник заявив експлуатаційні якості, всі показники, що можуть бути 

ушкоджені модифікацією, підлягають визначенню типу продукту, як описано 

у 7.2.1. 

Коли треба, виконують поновне оцінювання фабрики та системи ФКП 

у тих аспектах, що можуть бути ушкоджені модифікацією. 

Усі оцінки і їх результати слід документувати і доповідати. 

7.3.5 Одиничні продукти, перед-виробницькі продукти (наприклад 

прототипи) 

Зовнішні жалюзі, виготовлені як одиничний продукт, прототипи, 

оцінювані до того, як буде встановлене повне виробництво, оцінюють як 

викладено далі. 
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Для оцінки типу застосовні положення 7.2.1, третій абзац, разом з 

подальшими додатковими положеннями: 

— у разі прототипів, зразки для випробування мають бути 

репрезентативні щодо запланованої майбутньої продукції, і їх повинний 

обрати виробник; 

— на вимогу виробника, результати оцінки зразків прототипу 

можуть бути включені у сертифікат або у протоколи випробування, складені 

залученою третьою стороною. 

Система ФКП одиничних продуктів має забезпечувати, щоб сировини 

і/або компонентів було достатньо для виробництва продукту. Положення 

щодо сировини і/або компонентів застосовують лише, коли це відповідно. 

Виробник повинний вести записи, що дозволять прослідкувати продукт. 

Для прототипів, орієнтованих на серійну продукцію, попередній огляд 

фабрики та ФКП слід виконувати до того, як як почнеться виробництво, і/або 

до того, як почне працювати ФКП. Оцінюють викладене далі: 

— документацію ФКП; та 

— фабрику. 

Підчас попереднього оцінювання фабрики та ФКП перевіряють: 

a) чи будуть доступні всі ресурси, необхідні для досягнення 

показників продукту, охоплених цим стандартом, і 

b) чи процедури ФКП будуть впроваджені та виконувані на практиці 

згідно з документацією ФКП, і 

c) чи процедури здатні показати, що процеси виробництва на 

фабриці можуть дати продукт, відповідний до вимог цього стандарту, і чи 

продукт буде такий самий, як зразки, використані для визначення типу 

продукту, для якого була підтверджена відповідність цьому стандарту. 

Коли серія продукції повністю встановлена, застосовні положення 7.3. 
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8 ПОЗНАЧЕННЯ 

 

До мінімуму позначень входять: 

— ділова назва та повна адреса виробника і, коли є – його 

повноважного представника; 

— обов`язкові позначення; 

— рік виготовлення; 

— призначення продукту; 

— призначення серії або типу, якщо є; 

— серійний або ідентифікаційний номер, якщо є; 

— інформація щодо номінальних значень (обов`язкова для напруги, 

частоти, потужності, тощо електричних продуктів). 

Якщо затверджені позначення охоплюють ті самі відомості, що 

перелічені вище, положення цього розділу дотримано. 
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Додаток A 

(обов`язковий) 

ТКАНИНИ — ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВЖЕННЯ ТКАНИН ЗОВНІШНІХ 

ЖАЛЮЗІ ПІД СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ – МЕТОД 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

A.1 Сфера застосування 

Цей метод випробування оцінює поведінку тканин зовнішніх жалюзі 

підчас та після докладання статичного навантаження. Результати 

вимірювання можуть надати оцінку поведінки зовнішніх жалюзі стосовно 

провисання та розтягнення підчас використання. 

Підчас визначення умов випробування було взято до уваги, що навіть 

найменше видовження тканини зовнішньої жалюзі може вести до значних 

проблем у використанні. 

A.2 Терміни та визначення 

Для завдань цього додатку застосовні такі терміни та визначення. 

A.2.1 вимірювальні позначки (measurement marks) 

Позначки, зроблені через визначені інтервали на не навантаженому 

вимірювальному зразку. Підчас випробування вимірюють відстань між цими 

позначками  

A.2.2 початкова довжина, I0 (initial length, I0) 

Відстань I0 між двома крайніми вимірювальними позначками, яка 

дорівнює (1000 ± 1) мм  

A.2.3 повна довжина, IG (overall length, IG) 

Відстань lG між вимірювальними позначками після (24 ± 0,25) год 

докладання сили 25 Н на 1 см ширини зразка  

A.2.4 залишкова довжина,IR (residual length, IR) 

Відстань lR між двома крайніми вимірювальними позначками після 

навантаження зразка та періоду (24 ± 0,25) год відновлення у не 

навантаженому стані 
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A.2.5 загальна зміна довжини, ∆IG (total change in length,  ∆IG) 

Різниця ∆lG між повною довжиною lG та початковою довжиною l0  

∆IG = IG- IG 

A.2.6 залишкова зміна довжини, ∆IR (change in residual length,  ∆IR) 

Різниця ∆lR між залишковою довжиною lR та початковою довжиною l0 

∆IR = IR - l0 

A.2.7 початкова ширина,  b0 (initial width,  b0) 

Ширина зразка b0, виміряна посередині зразка на середній 

вимірювальній позначці, дорівнює (100 ± 0,05) мм 

A.2.8 ширина під навантаженням bG (width under load, bG) 

Ширина заразка bG , виміряна посередині зразка на середній 

вимірювальній позначці після (24 ± 0,25) год навантаження 

A.2.9 залишкова ширина, bR  (residual width, bR) 

Ширина зразка bR , виміряна всередині не навантаженого зразка на 

середній вимірювальній позначці через (24 ± 0,25) год відновлення після 

навантаження 

A.2.10 зміна ширини під навантаженням, ∆bG  (change in width under 

load, ∆bG) 

Різниця ∆bG між шириною під навантаженням bG та початковою 

шириною b0   

∆bG = bG - b0 Значення дорівнює 0 або від`ємне 

A.2.11 залишкова зміна ширини, ∆bR (change in residual width, ∆bR) 

Різниця ∆bR між залишковою шириною зразка bR та початковою 

шириною b0   

∆bR = bR - b0 Значення дорівнює 0 або від`ємне. 

Примітка 1. З огляду на те, що значення змін у довжині, які визначає цей метод 
випробування, дуже малі, відсоток витягання не обчислюють, щоб уникнути 
неправильної інтерпретації дуже малих відсотків. 
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A.3 Короткий опис 

 

Роблять три вимірювальні позначки – через однакові інтервали в 

поздовжному напрямку, на повну ширину – і після того вимірюють початкову 

довжину і початкову ширину. Потім зразок підвішують у рамі і навантажують 

визначеною силою, для чого прикріплюють тягар, що відповідає призначеній 

силі, до нижнього кінця вертикально підвішеного зразка і залишають зразок 

під цим навантаженням протягом визначеного проміжку часу. Наприкінціі 

призначеного часу навантаження вимірюють повну довжину і ширину під 

навантаженням. Звільняють зразок. Наприкінці призначеного часу 

вимірюють залишкову довжину та залишкову ширину. 

 

A.4 Обладнання  

 

A.4.1 Тримач зразка 

Рама для одного або більше зразків має бути так зконструйована, щоб 

підходила для навантаження у 250 Н або більшого, кратного до 250 Н. 

Рекомендовано застосувати спиці довжиною біля 120 мм як верхні 

фіксатори, до яких зразок можна підвісити на петлі. Рама має бути не менше 

ніж 1500 мм висотою. Рама має стояти на землі, щоб гарантувати безпеку 

підчас випробування. 

A.4.2 Тягарі 

Необхідний тягар для зразка, вагою (25 ± 0,3) кг разом із затискачем, 

розрахований для створення сили 25 Н на 1 см ширини зразка. 

A.4.3 Метрова лінійка 

Для визначення відстані між двома позначками та ширини зразка 

потрібна метрова лінійка точністю до 0,5 мм. 

A.4.4 Секундомір 

Секундомір має дозволяти зчитування ± 10 с на протязі всього періоду 

досліду.  
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A.5 Лабораторні умови 

 

Лабораторні умови для порівнянь і випробувань мають відповідати  

EN ISO 139. 

Примітка Якщо вимірювання виконують у не кліматизованому 

приміщенні, неможна гарантувати повторюваність та порівнюваність (між 

двома різними центрами випробувань). У таких випадках слід записувати 

температуру і відносну вологість та зазначати їх у результатах 

випробування. 

 

A.6 Відбирання зразка 

 

Зразки беруть з лабораторних проб так, щоб у кожному зразку була 

відрізнювана основна пряжа у напрямку основи та відрізнювана уточна 

пряжа у напрямку утоку. Довга сторона зразків має бути паралельна 

основній пряжі підчас випробування в напрямку основи і паралельна уточній 

пряжі підчас випробування у напрямку утоку. Мінімальна відстань зразків від 

країв лабораторних проб має бути 150 мм, а від верху та низу відрізу 

тканини має бути 300 мм. 

 

A.7 Підготування зразків  

 

A.7.1 Загальні коментарі 

Вимірювання виконують на зразках за напрямками і утоку, і основи. 

A.7.2 Розміри зразків 

Розміри зразків мають бути такі: 

— Ширина: (100 ± 1) мм; 

— Довжина: (1200 ± 1) мм. 

Зразки відрізають від лабораторних проб уздовж прямої пряжі. 
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A.7.3 Позначання зразків 

Роблять три позначки під прямими кутами до довгої сторони через усю 

ширину зразка на не натягненому, вільно лежачому та кліматизованому 

зразку, починаючи з середини зразка: 

— (500 ± 0,5) мм вправо від позначки центру; 

— (500 ± 0,5) мм вліво від позначки центру (див. рис. A.1). Лінія 

позначок має бути 1,0 мм шириною. 
Розміри у міліметрах 

 

Позначення 
1 лінія затискання 
2 вимірювальні позначки 

Рисунок A.1 – Розмір зразка 
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A.7.4 Приготування зразків для випробування 

Лінія затискання для зразків має бути на менше ніж (30 ± 1) мм поза 

зовнішніми вимірювальними позначками. 

Якщо застосовують раму, яка тримає зразок, рекомендовано зшити 

петлю на верхньому та нижньому кінці зразка, так щоб відстань між швом та 

зовнішньою вимірювальною позначкою становила у кожному разі (30 ± 

1) мм, тобто (530 ± 1) мм від центральної вимірювальної позначки. Зразок 

можна підвісити спицею крізь петлю на рамі тримача зразка. Тягар 

навантаження можна підвісити з другої петлі унизу. 

 

A.8 Виконування випробування 

 

Початкову довжину і початкову ширину вимірюють з точністю до 0,5 мм 

на позначених зразках у не натягненому, вільному та кліматизованому стані. 

Після того зразок підвішують одним кінцем у рамі тримача зразків за 

допомогою петлі, одягненої на спицю. Тоді на нижньому кінці зразка 

закріплюють тягар, таким чином, щоб спочатку на зразок не діяла сила. 

Потім тягар швидко вивільнюють, так щоб зразок опинився під повним 

навантаженням не більше ніж за 5 с (уникаючи ривків). 

Підчас навантажування запускають секундомір. Наприкінці часу 

навантаження (24 ± 0,25) год вимірюють відстань між двома 

вимірювальними позначками з точністю до,5 мм (вимірювання повної 

довжини). Негайно після цього вимірюють ширину з точністю до 0,5 мм, на 

центральній вимірювальній позначці (ширина під навантаженням). 

Після цього зразок вивільняють, забираючи навантажувальний тягар, і 

залишають зразок не натягненим у верхньому утримувачі, або виймають 

його з рами та викладають на стіл, абощо. 

Наприкінці часу відновлення (24 ± 0,25) год визначають залишкову 

довжину, для чого вимірюють відстань між двома зовнішніми 

вимірювальними позначками, і негайно після цього вимірюють залишкову 
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ширину на центральній вимірювальній позначці. Обидва значення мають 

бути виміряні з точністю до 0,5 мм. 

Вимірювання довжини виконують посередині обох вимірювальних 

позначок. 

Для серійних вимірювань рекомендоване одночасне випробування 

декількох зразків, підчас якого навантаження та вивільнення зразків 

виконують у послідовності, так щоб гарантувати точне компенсування 

різниць у часі навантаження та відновлення. 

Інструкції безпеки: працюючи з навантажувальними тягарами, 

уживають спеціальних заходів (наприклад, використовують спеціальні 

рукавиці, не допускають падіння тягаря із зразка), щоб уникнути нещасливих 

випадків. 

 

A.9 Кількість зразків 

 

Не менше ніж три зразки, кожний випробовують у напрямках основи та 

утока. Якщо потрібні статистичні дані, крім середнього значення, кількість 

зразків у кожній серії має бути не меншу ніж п`ять. 

 

A.10 Оцінка результатів вимірювання 

 

Для кожного зразка вимірюють з точністю до 0,5 мм початкову 

довжину, повну довжину, залишкову довжину, загальну зміну довжини, 

залишкову зміну довжини, початкову ширину, ширину під навантаженням, 

залишкову ширину, зміну ширини під навантаженням та залишкову зміну 

ширини. 

Для загальної зміни довжини, залишкової зміни довжини, зміни ширини 

під навантаженням та залишкової зміни ширини визначають середнє 

індивідуальних значень з точністю до 0,5 мм. 



 
 

ДСТУ EN 13651:20__ 

57 
 

Якщо потрібні інші статистичні дані, для п`яти індивідуальних значень 

обчислюють середньоквадратичний відхил з точністю до 0,5 мм, довірчий 

інтервал середнього значення з точністю до 0,5 мм та коефіцієнт варіації з 

точністю до 0,1 %. 

 

A.11 Протокол випробування 

 

Протокол випробування має містити такі дані: A.11.1 Загальні дані: 

A.11.1.1 Посилання на цей метод випробування та дату випробування; 

A.11.1.2 Ідентифікацію зразка та, якщо необхідно, опис відбирання 

зразка; 

A.11.1.3 Кількість зразків;  

A.11.1.4 Умови у лабораторії; 

A.11.1.5 Будь-які випадкові відхилення від прописів методу 

випробування.  

A.11.2 Результати випробування: 

A.11.2.1 Середнє значення загальної зміни довжини;  

A.11.2.2 Середнє значення залишкової зміни довжини;  

A.11.2.3 Середнє значення зміни ширини під навантаженням;  

A.11.2.4 Середнє значення залишкової зміни ширини; 

A.11.2.5 За вимогою – середньоквадратичний відхил, довірчий 

інтервал середнього значення та коефіцієнт (варіації) для параметрів, 

зазначених у A.11.2.1, A.11.2.2, A.11.2.3 та A.11.2.4.
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Додаток B 

(обов`язковий) 

ПЕРЕЛІК ЗНАЧНИХ НЕБЕЗПЕК ВІД МЕХАНІЗМІВ 
 

Цей додаток містить усі значні небезпеки, небезпечні ситуації та та 

випадки, тією мірою, що вони стосуються до розглянутого у цьому стандарті, 

визначені оцінкою ризику як значні для механічних зовнішніх жалюзі та 

вимагають дії для усунення або зменшення ризику. 

Таблиця B.1 – Значні небезпеки (згідно з EN ISO 12100) 

Небезпеки, небезпечні ситуації та 

небезпечні випадки 

Відповідні розділи у цьому стандарті 

Механічні небезпеки 4.1, 4.4, 4.7, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4.3.1, 

4.10.4.3.2, розділ 5 та розділ 6 

Електричні небезпеки 4.10.5, розділ 5 

Ергономічні небезпеки Розділ 6 
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Додаток C  

(довідковий) 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТРОВОГО ОПОРУ 

ЗАКРІПЛЕНИХ ЧАСТИН ЗОВНІШНІХ ЖАЛЮЗІ У ЗГОРНУТОМУ 

ПОЛОЖЕННІ 
 

Згідно з визначеною методикою: 

1) Визначають найслабшу точку зовнішньої жалюзі  

У прикладі, наданому на рис. C.1: Гвинт 1 

2) Визначають максимальну поверхню, що може опинитися під 

вітровим напруженням 

У прикладі, наданому на рис. C.1: 182 мм x 4000 мм (максимальна 

ширина накриття), тобто. 0,728 м2 

3) Визначають випробувальне навнтаження, що відповідатиме 

вимозі щодо, наприклад, 800 Пa, тобто 800 Н/м2  

У прикладі, наданому на рис. C.1: F = 0,728 м2 x 800 Н/м2 = 583 Н 

4) Визначають «кут найгіршого випадку» до напрямку вітру. Це – 

випробувальний напрямок для навантаження F 

 

Рисунок C.1 – Приклад закріпленої частини зовнішньої жалюзі: короб 

складаного навісу  
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Додаток ZA 

(довідковий) 

РОЗДІЛИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПОЛОЖЕНЬ 

ДОКУМЕНТУ ЄР «ПРАВИЛА ЩОДО БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ» 

 

ZA.1 Сфера застосування та відповідні показники 

 

Цей стандарт підготовлений за Дорученням (Mandate) M/101 "Двері, 

вікна, віконниці, ворота та стосовні до них будівельні вироби" з 

доповненнями M/126 та M/130, наданими CEN Європейською комісією та 

Європейською асоціацією вільної торгівлі. 

Якщо на цей стандарт посилаються в Офіційному журналі 

Європейського Союзу (ОЖЄС), розділи цього стандарту, зазначені у 

цьому додатку, розглядаються як такі, що відповідають положенням 

стосовного до них доручення, за Правилами ЄС (Regulation (EU)) No. 

305/2011. 

Цей додаток стосується позначень CE на зовнішніх жалюзі та 

навісах, призначених для використань, названих у таблиці ZA.1, яка 

показує також відповідні застосовні розділи. 

Сфера застосування цього додатку та сама, що і розділу 1 цього 

стандарту, стосовно аспектів, охоплених дорученням, як визначено у 

таблиці ZA.1. 

Заявлення вимог до експлуатаційних якостей продукту стосовно 

істотних показників не потрібне у тих країнах-членах (КЧ), де немає 

офіційних вимог щодо цих істотних показників для призначеного 

застосування продукту. 

У цьому випадку виробники, що виносять свої продукти на ринок цих 

КЧ, не зобов`язані ані визначати, ані декларувати експлуатаційні якості 

своїх продуктів стосовно цих істотних показників, і у відомостях, що 

супроводжують позначення CE (див. ZA.3), для цих істотних показників 
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можна застосувати опцію «Немає визначених експлуатаційних якостей 

(НВЕЯ). 

Таблиця ZA.1 — Відповідні розділи для зовнішніх жалюзі та 

навісів для зовнішнього застосування у будинках та інших 

будівельних об`єктах 

Продукт: зовнішні жалюзі та навіси 

Призначене використання: для зовнішнього застосування у будинках та  інших 
будівельних об`єктах 

Основні показники Розділи у цьому іншому(ших) 
стандарті(тах), стосовні до 

основних показників 

Класи за 
Правилами 

Примітки 

Опір вітровим 
навантаженням 

4.1 — Клас 

Сумарний коефіцієнт 
пропускання сончної 

енергії gtot 

4.12 — Значення 

 

 

ZA.2 Процедура ОПСФ для зовнішніх жалюзі та навісів  

ZA.2.1 Система(ми) ОПСФ 

Система(ми) ОПСФ зовнішніх жалюзі та навісів, зазначена(ні) у таблиці 

ZA.1, встановлена(ні) Рішенням ЄР та ОЖЄС (EC Decision 1999/93/EC 

(OJEU L29 від 3.2.1999) та доповнена(ні) Рішенням ЄР та ОЖЄС (EC 

Decision 2011/246 (OJEU L103 від 19.4.2011) показана(ні) у таблиці ZA.2 для 

вказаного призначеного використання(тань) і відповідного(них) рівня(нів) 

або класу(сів) експлуатаційних якостей. 

Таблиця ZA.2 – Система(ми) ОПСФ 

Продукти Призначене 
використання 

Рівень(ні) або 
клас(си) 

експлуатаційних 
якостей 

Система(ми) ОПСФ 

Віконниці та жалюзі (із 
стосовними до них 
виробами або без 

таких) 

Зовнішнє 
застосування 

— 4 

Система 4: Див. Правила ЄР (Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR), додаток V, 1.5 
 

ОПСФ зовнішніх жалюзі і навісів у таблиці ZA.2 має відповідати 

процедурам ОПСФ, зазначеним у таблиці ZA.3, які випливають із розділів 
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цього або іншого стандарту, зазначених там же. Вміст завдань 

поінформованого комітету буде обмежений тими істотними 

характеристиками, які надані (якщо вони є) у додатку III відповідного 

доручення, а також тими, які має намір заявити виробник. 

Таблиця ZA.3 – Розподіл завдань з оцінки відповідності для 

зовнішніх жалюзі та навісів 

Завдання Зміст завдання Застосовні розділи 
щодо оцінки 
відповідності 

Завдання 
для 

виробника 

Фабричний контроль 
продукції (ФКП) 

Параметри, стосовні 
до істотних 

показників з таблиці 
ZA.1, відповідні для 

призначеного 
використання 

7.3 

Визначення типу продукту 
на основі типового 

випробування, розрахунку 
типу, табличних значень 
або описової документації 

щодо продукту 

Істотні показники з 
таблиці, ZA.1,  
відповідні для 
призначеного 

використання, яке 
заявлене 

7.2 

 

 

ZA.2.2 Заявлені експлуатаційні якості (ЗЕЯ)  

ZA.2.2.1 Загальні відомості 

Виробник окреслює ЗЕЯ і закріплює CE-позначення на основі різних систем 

ОПСФ, викладених у додатку V Правил ЄР (Regulation (EU) No 305/2011: 

У випадку продукту системи 4 

— Фабричний контроль продукції виконує виробник; 

— виробник визначає тип продукту на основі типового 

випробування, розрахунку типу, табличних значень або описової 

документації щодо продукту. 

ZA.2.2.2 Зміст 

Модель ЗЕЯ наведена у додатку III Правил ЄС (Regulation (EU) No 

305/2011. 

Згідно з цими Правилами ЗЕЯ мають містити, зокрема, такі відомості: 
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— посилання на тип продукту, для якого були розроблені заявлені 

експлуатаційні якості; 

— система або системи ОПСФ будівельного продукту, як викладено 

у додатку V з CPR; 

— реєстраційний номер та дата випуску гармонізованого стандарту, 

використаного для оцінки кожного із значних показників; 

— де застосовне – реєстраційний номер використаної Спеціальної 

технічної документації та вимоги, яким, згідно твердженням виробника, 

відповідає продукт. 

Додатково ЗЕЯ мають містити: 

a) призначене використання або призначені використання 

будівельного продукту, згідно з застосованими гармонізованими технічними 

специфікаціями; 

b) перелік значних показників, як визначено у гармонізованих 

технічних специфікаціях для заявленого призначеного використання або 

використань; 

c) експлуатаційні якості за щонайменше одним із значних 

показників будівельного продукту, відповідним для заявленого 

призначеного використання або; 

d) де застосовне – експлуатаційні якості будівельного продукту за 

рівнями або класами, або в опису, якщо необхідно – побудовані на 

розрахунках, стосовних до значних показників цього продукту, визначених 

згідно з визначенням Комісії щодо тих значних показників, для яких виробник 

має заявити експлуатаційні якості продукту, коли він винесений на ринок, 

або з визначенням Комісії щодо порогових рівнів для експлуатаційних 

якостей стосовно значних показників, які належить заявити; 

e) експлуатаційні якості за тими значними показниками будівельного 

продукту, які стосуються призначеного використання або використань, 

приймаючи до уваги положення, стосовні до призначеного використання або 

використань, де виробник збирається виставити продукт на ринок; 
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f) для тих значних показників з переліку, щодо яких не заявлені 

експлуататційні характеристики – літери «НВЕЯ» (немає визначених 

експлуатаційних якостей). 

Стосовно надання ЗЕЯ, застосовний параграф (Article) 7 Правил ЄС 

(Regulation (EU)) No 305/2011. 

Відомості, зазначені у параграфі 31 або, можливо, у параграфі 33 

Правил Regulation (EC) No 

1907/2006, (REACH), мають бути забезпечені разом із ЗЕЯ. 

ZA.2.2.3 Приклад ЗЕЯ 

Далі надано приклад заповнених ЗЕЯ складаного дашка для 

зовнішнього застосування у будинках та інших будівлях 

ЗАЯВЛЕНІ ЕКСПЛУАТАТЦІЙНІ ЯКОСТІ  

No. 001CPR2013-12-17 

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: 

FOL-AW-12345 

2. Тип, партія або серійний номер, чи інший елемент, який дозволяє 

ідентифікацію будівельного продукту згідно з вимогами параграфу 11(4): 

Складаний дашок, реєстраційний номер (ref.) 12345 

3. Призначене використання або призначені використання 

будівельного продукту згідно із застосовними гармонізованими технічними 

специфікаціями, як передбачає виробник: 

Зовнішнє застосування у будинках та інших будівлях 

4. Ім`я, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова 

марка та контактна адреса виробника згідно з вимогами параграфу 11(5): 

AnyCo SA,  

PO Box 21  

B-1050 Brussels, Belgium (Брюсель, Бельгія)  

Tel. +32987654321  

Fax: +32123456789  

e-mail:  anyco.sa@provider.be  
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5. Де застосовне, ім`я та контактна адреса повноважного 

представника, чиє доручення охоплює завдання, визначені у параграфі 

12(2): 

Anyone Ltd  

Flower Str. 24  

West Hamfordshire (Західний Хемфордшир)  

UK-589645 United Kingdom (Великобританія)  

Tel. +44987654321  

Fax: +44123456789  

e-mail:  anyone.ltd@provider.uk  

6. Система або системи оцінки та перевірки відповідності 

експлуатаційних якостей, як викладене у CPR, Додаток V: 

Система 4 

7. Не застосовне (щодо системи 4 не залучено зареєстрованих 

комітетів) 

8. Не застосовне 

9. Заявлені експлуатаційні якості 

Значні показники Експлуататційні 
якості 

Гармонізовані технічні 
специфікації 

Опір вітровому навантаженню Клас 2 

EN 13561 Сумарний коефіцієнт 
пропускання сонячної енергії gtot 

0,10 

 
 

10. Експлуатаційні якості продукту, визначені у пунктах 1 і 2, 

відповідають експлуататційним якостям, заявленим у пункті 8. 

Ці заявлені експлуататційні якості видані під виключну відповідальність 

виробника, визначеного у пункті 4. 

Підписав за та в інтересах виробника: 
 

(ім`я та функції) 

 

(місце та дата видання) (підпис) 
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ZA.3 CE-маркування та етикетування 

Символи CE-маркування мають відповідати загальним принципам, 

викладеним у параграфі 30 Правил ЄР (Regulation (EC) No 765/2008 і мають 

бути нанесені помітно, розбірливо і так, щоб їх неможна було змити або 

зтерти: 

— на зовнішню жалюзі та навіс, або 

— на табличку, прікліплену до них. 

Коли це неможливо, або не гарантовано з огляду на природу 

продукту, закріпити слід: 

— на пакуванні, або 

— у супровідних документах. 

Після CE-маркування має йти таке: 

— дві останні цифри року, якого воно було вперше встановлене; 

— ім`я та зареєстрована адреса виробника або ідентифікаційне 

позначення, що дозволяє ідентифікацію імені та адреси виробника легко і 

без двозначностей; 

— унікальний ідентифікаційний код типу продукту; 

— реєстраційний номер заявлених експлуатаційних якостей; 

— рівень або клас заявлених експлуатаційних якостей; 

— датоване посилання на застосовані гармонізовані технічні 

специфікації; 

— призначене застосування, як викладене у застосованих 

гармонізованих технічних специфікаціях. 

CE-маркування має бути закріплене до того, як будівельний продукт 

потрапить на ринок. Після нього можна поставити піктограму або іншу 

позначку, що офіційно зазначає специфічний ризик використання. 

Рис. ZA.1 надає приклад відомостей, стосовних до продуктів, які 

підлягають ОПСФ за кожною з різних систем, які надають зовнішнім жалюзі 

та навісам. 



 
 

ДСТУ EN 13651:20__ 
 

67 
 

 
 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium (Брюсель, Бельгія) 

15 
001CPR2013-12-17 

 
EN 13561:2015 
FOL-AW-12345 

Зовнішнє використання у будинках та 
інших будівлях 

Опір вітровому навантаженню: Клас 2 
Сумарний коефіцієнт пропускання 
сонячної енергії gtot: 0,10 

CE-позначення, що складається з символу "CE" 
 
 
 
 
Ім`я та зареєстрована адреса виробника або 

ідентифікаційна позначка 
Останні дві цифри року, в якому позначення 

було вперше закріплене 
Реєстраційний номер ЗЕЯ 

Номер застосованого стандарту, як 
опубліковано в ОЖЄС 

Унікальний ідентифікаційний код типу 
продукту 

Призначене використання продукту, як 
викладено у застосованому Європейському 

стандарті 
Рівень або клас заявлених експлуатаційних 

якостей 

 

Рисунок ZA.1 – Приклад CE-позначення продуктів, що підлягають 

ОПСФ за системою 4 
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Додаток ZB 

(довідковий) 

 СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ОСНОВНИМИ 

ВИМОГАМИ ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42/EC (ESSENTIAL REQUIREMENTS), 

(EU DIRECTIVE 2006/42/EC) 

 

Цей стандарт підготовлений за дорученням, наданим CEN 

Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі для 

забезпечення однакових засобів відповідності Основним вимогам 

Європейської Директиви нового підходу (New Approach Directive) 

2006/42/EC щодо машин. 

Усі механічні зовнішні жалюзі входять до сфери застосування цієї 

Європейської директиви. 

Як тільки цей стандарт буде зазначений в Офіційному журналі 

Європейського Союзу під егідою цієї директиви, і буде впроваджений як 

національний стандарт у щонайменше одній країні-члені, відповідність до 

нормативних розділів цього стандарту, крім 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 

4.14, 4.15, 4.16 та розділу 7, надасть, у межах сфери застосування цього 

стандарту, презумпцію відповідності Основним вимогам цієї Директиви і 

пов`язаних з нею правил ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі). 

ЗАСТОРОГА: До продуктів, що входять у сферу застосування цього 

документу, можуть бути застосовні інші вимоги та інші Директиви ЄС. 
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БІБЛІОГРАФІЯ 

 

[1] EN 1522 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - 

Requirements and classification  

[2] EN 1523 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Test 

method  

[3] EN 14202 Blinds and shutters - Suitability for use of tubular and square 

motorizations - Requirements and test methods  

[4] EN 14203 Blinds and shutters - Capability for use of gears with crank handle 

- Requirements and test  

[5] EN 14500 Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Test and 

calculation methods  

[6] EN 14501 Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance 

characteristics and classification  

[7] EN 13120 Internal blinds - Performance requirements including safety  

 

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

[1] EN 1522 Двері, вікна, віконниці та жалюзі. Стійкість проти куль. 

Вимоги та класифікація 

[2] EN 1523 Двері, вікна, віконниці та жалюзі. Стійкість проти куль. 

Метод випробування 

[3] EN 14202 Жалюзі та віконниці. Придатність для використання 

трубчастої та прямокутної моторизації. Вимоги та методи випробування 

[4] EN 14203 Жалюзі та віконниці. Придатність для використання 

зубчатих передач з кривошипом. Вимоги та методи випробування 

[5] EN 14500 Жалюзі та віконниці. Термічний та візуальний комфорт. 

Методи випробувань і розрахунків 

[6] EN 14501 Жалюзі та віконниці. Термічний та візуальний комфорт. 

Показники експлуатаційних якостей та класифікація 

[7] EN 13120 Внутрішні жалюзі. Вимоги до експлуатаційних якостей, 

охоплюючи безпеку 
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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 4271:2003 Матеріали текстильні з покриттям. Методи 

визначання характеристик під час розривання (ІSO 1421:1998, MOD) 

ДСТУ 4547:2006 Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та 

класифікація (EN 1522:1998, MOD) 

ДСТУ 4548:2006 Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Методи 

випробування (EN 1523:1998, MOD) 

ДСТУ EN 13120:2014 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та 

вимоги щодо безпеки (EN 13120:2009+A1:2014, ІDT) 

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

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

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

передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи 

випробування (EN 14203:2004, ІDT) 

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

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

ДСТУ EN 20811:2004 Матеріали текстильні. Визначання стійкості до 

проникання води. Випробовування гідростатичним тиском (EN 20811:1992, ІDT) 

ДСТУ EN 60335-1:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. 

Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2002; А1:2004; А2:2006; 

А11:2004; А12:2006; А13:2008; А14:2010; А15:2011; АС:2009; АС:2010; 

А1:2004/АС:2007; А12:2006/АС:2007, ІDT)  

ДСТУ EN 60335-2-97:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. 

Безпека. Частина 2-97. Додаткові вимоги до приводів для жалюзі, навісів, 
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штор та аналогічного устатковання (EN 60335-2-97:2006 + EN 60335-2-

97:2006/A11:2008 + EN 60335-2-97:2006/A2:2010, ІDT) 

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, ІDT) 

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 139:2007 Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні 

умови для кондиціювання та випробування (ІSO 139:2005, ІDT) 

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

Випробування соляним туманом (ІSO 9227:2012, ІDT) 

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

і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови 

(EN ІSO 10077-1:2006 + EN ІSO 10077-1:2006/AC:2009, ІDT) 
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Додаток НБ 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР 

 

Україномовна 
абревіатура 

Україномовне 
розшифрування 

Англомовна 
абревіатура 

Англомовне 
розшифрування 

ЗРТ Значення ручної тяги HPV Human Pull Value 

 Тепловий опір AR Additional (thermal) 
resistance 

ОПСФ 
Оцінювання та перевірка 

відповідності 
функціонування 

AVCP 

Assessment and 
verification of 
constancy of 
performance 

ФКП 
Фабричний контроль 

продукції 
FPC 

Factory Production 
Control 

ЗЕЯ Заявлені експлуатаційні 
якості DoP declaration of 

performance 

ОЖЄС Офіційний журнал 
Європейського Союзу OJEU Official Journal of the 

European Union 

КЧ Країни-члени MS Member States 

НВЕЯ Немає визначених 
експлуатаційних якостей 

NPD No performance 
determined 

ЄАВТ Європейська асоціація 
вільної торгівлі 

EFTA European free trade 
association 
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УКНД  91.060.50 

 

Ключові слова: зовнішні жалюзі, експлуатаційні вимоги, вимоги щодо 

безпеки, експлуатаційні якості, навіси. 
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